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، زوج بنت الشيخ مذكر أبي البالي" جعفر سهلي"تقديم األستاذ [

  ]فقيه

ومـــــا كنـــــا لنهتـــــدي لـــــوال أن .. الـــــذي هـــــدانا لهـــــذا .. والحمـــــد هللا  بســـــم اهللا

أن تلكـــــــم ..  ونـــــــودوا..  ولقـــــــد جـــــــاءت رســـــــل ربنـــــــا بـــــــالحق.. هـــــــدانا اهللا 

  ..أورثتموها بما كنتم تعملون ..  الجنة

وأشــــــهد أن محمــــــدا  ..ال شــــــريك لــــــه ..  أن ال إلــــــه إال اهللا وحــــــده فأشــــــهد

وعلـــــى آلـــــه ..  اللهـــــم صـــــل وســـــلم وبـــــارك علـــــى محمـــــد ..ورســـــوله   عبــــده

  ..الطاهرين أجمعين 

  ]١٩/محمد[..  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  أَنَّهُ  فَاْعَلمْ : قال اهللا تعالى ف..  أما بعد

ـــــه وســـــلم  ]وُروي عـــــن[ ـــــمُ ": محمـــــد صـــــلى اهللا علي ـــــا َثَالثَـــــةٌ  اْلِعْل  ِســـــَوى َوَم

ــــــكَ  َــــــةٌ : َفْضــــــلٌ  فـَُهــــــوَ  َذِل ــــــةٌ  آي ــــــةٌ  ُســــــنَّةٌ  َأوْ ، ُمْحَكَم ــــــةٌ  َفرِيَضــــــةٌ  َأوْ ، قَائَِم  ."َعاِدَل

ـــــدِ  َعـــــنْ  ٨٦ ص/  ٨ ج داود أبـــــي ســـــنن( ـــــنِ  اللَّـــــهِ  َعْب ـــــنِ  َعْمـــــِرو ْب ـــــاصِ  ْب  )اْلَع

  ]فيه ضعف مشهور[

..  مشـــرعه ســـبحانه لـــدى الشـــريعة مـــن..  كـــان حتمـــا مقضـــيا  فطلـــب العلـــم

كــــــيال ..  علــــــى المكلفــــــين طــــــول حيــــــاتهم أداء مســــــئولياتهم لعبــــــادة ربهــــــم

ــــار القهــــار إلــــيهم عاقبــــة ..  فعاملــــة ناصــــبة..  يقعــــوا فــــى أعمــــال يردهــــا الجب

  ..أمرهم 

األمــــــر بالشــــــيئ أمــــــر "كــــــان العلمــــــاء عرفــــــوا لنــــــا قاعــــــدة فــــــي الفقــــــه   ولقــــــد

فكــــان ..  د األمــــر بتــــةجعلنــــا نفهــــم أن طلــــب العلــــم ال يكــــون فريــــ" بوســــائله

وكلهـــــا محـــــيط ..  وبعديـــــة..  ومعيـــــة..  قبليـــــة..  فـــــي العلـــــم ثـــــالث أحـــــوال



 
 

٢ 
 

ـــــم ـــــه..  العل ـــــد فـــــي لزومـــــه ومداومت ـــــه ب ـــــا من ـــــم يكـــــن لن ـــــه ..  فل ـــــه وإتقان لنيل

  .. "ال إال"كان األمر بها يوشك أن يكون ..  حتى وبل..  وعمله

ــــــواهللا ــــــه..  ف مــــــا أننــــــا وك..  فلنحتــــــاج معونــــــة ومســــــاعدة لمعرفــــــة ذلــــــك كل

ـــاج العلـــم بأشـــد حاجـــة فحاجتنـــا لمعرفـــة وســـائله تكـــون فـــي مســـتوى ..  نحت

فـــــــال يمكننـــــــا أن نعـــــــرف العلـــــــم إال ..  يكـــــــاد يعلـــــــو بعضـــــــها فـــــــوق بعـــــــض

  ..ا أن نعرف الوسائل إال بالعلم بوسائله وال يمكنن

ـــــــدة ولقـــــــد ـــــــا بنعمـــــــه غيـــــــر العدي مـــــــن اإلســـــــالم واإليمـــــــان ..  مـــــــن اهللا علين

 وبـــأن يجعـــل بيننـــا مـــن يســـعى فـــي بـــذل القـــوة والوقـــت..  والرســـالة والقـــرآن

لجمـــع العلـــوم والحكـــم مـــا قـــد أوصـــاها الرســـول محمـــد صـــلى اهللا عليـــه .. 

فـــي مـــا يتعلـــق بمـــا ال بـــد منـــه علـــى كـــل طالـــب ..  وســـلم ألمتـــه المســـلمين

ــــه العلــــم الشــــريعة ــــة ووســــيلة ..  علــــم الشــــريعة لزومــــه وإلزامــــه فــــي طلب تكمل

  ..لنيله وإتقانه وعمله 

ــــد اهللا  هــــو ذا فهــــا ــــي عب ــــن أب ــــد اهللا ب ــــدان محمــــد عب ــــو زي ــــا الفاضــــل أب أخون

فلقــــد كــــان اهللا تعــــالى يســــر لــــه ..  بــــارك اهللا بــــه والديــــه..  موليانــــا الصــــولوي

 -أجـــــارهو آجـــــره اهللا ..  بعـــــد مـــــا بـــــذل ســـــعيه وجهـــــد جهـــــده-األمـــــر حتـــــى 

لقصـــــد مـــــا قـــــد ســـــبق ..  قـــــدم لنـــــا هـــــذه الرســـــالة حضـــــرة القـــــارئين الكـــــرامي

  .. ما قبل في الكالم

ـــــا فرجـــــاء ـــــافع الواســـــع بنفعهـــــا إيان ـــــى الن ـــــاح الوهـــــاب ..  إل ـــــى الفت ودعـــــاء إل

ـــا ـــا هـــذا وكـــل مـــا قـــد ..  ببركتهـــا لن فعســـى اهللا أن يجعـــل مـــا قـــد عملهـــا أخون
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..  كثيـــــر البركـــــة وكبيـــــر المنفعـــــة..  صـــــدقة جاريـــــة لـــــه دومـــــا..  ســـــعى فيهـــــا

 ..وتصديقا للعلم واإليمان 

رام مــــا قــــد قالــــه َمــــن ِمــــن خيــــر قــــرون بنبــــوة أيهــــا القــــارئون الكــــ فــــأقول لكــــم

أبــــو ســــعيد الخــــدري رضــــي اهللا ..  الرســــول محمــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

ــــه ــــوي..  تعــــالى عن ــــم النب ــــب العل ــــا بوصــــية ..  كلمــــا جــــاءه طال رســــول مرحب

وأســـــــتغفر اهللا لـــــــي ..  وأقـــــــول قـــــــولي هـــــــذا.. اهللا صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم 

 ..ولكم 

أبــــــو الفضــــــل جعفــــــر ســــــهلي . أ: وكتــــــب[     ..هللا رب العــــــالمين  والحمــــــد

  ]البالي
  

  صلى اهللا عليه وسلممن هجرة نبينا محمد  ١٤٣٦خلت من ربيع األول  ١٦سوكاهارجا، ليلة األربعاء، 

  )حديثا ٤٠( لطلبة العلموصايا الرسول : بعد استخارة اهللا عنوانال

مذكر أبي الرباني خريج الشيخ (عامله اهللا بلطفه الخفي العربي محمد : قيده

  )فقيه

 أبو الفضل جعفر سهلي البالي حفظه اهللا تعالى نا الحبيبأستاذ: قدم له

سفتمبر : تهانهاي، و ٢٠١٤أغسطس  / ١٤٣٥ذو القعدة : بداءة الكتابة

٢٠١٤  

، وغيرهتخريجات األلباني ، وشروحها الجامع الصغير، الستةاألصول : جمع ترتيبٌ 

  .وغيرها
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 المقدمة  

ــــــَتَكى، َوبِــــــَك "، والحمــــــد هللابســــــم اهللا  ــــــُد، َوِإلَْيــــــَك اْلُمْش ــــــمَّ لَــــــَك اْلَحْم اللَُّه

َة ِإالَّ بِاللَّـــــهِ  ـــــوَّ ـــــَت اْلُمْســـــتَـَعاُن، َوَال َحـــــْوَل َوَال قـُ أشـــــهد أن . ١"اْلُمْســـــتَـَغاُث، َوأَْن

ــــه،  ــــى محمــــد وآل ــــه إال اهللا وأن محمــــدا رســــول اهللا، وأصــــلي وأســــلم عل ال إل

  :أما بعد

تعـــــــالى إعـــــــداد هـــــــذه الرســـــــالة ليلـــــــة األحـــــــد بعـــــــد درس  فقـــــــد ألهمنـــــــي اهللا

ــــاْن صــــولو، فالحمــــد " الجــــامع الصــــغير" لإلمــــام الســــيوطي فــــي مســــجد كبون

  .هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

العلــــم : "الكملــــي المغربــــي حفظــــه اهللاســــعيد الــــدكتور الحــــافظ قــــال شــــيخنا 

ـــت ـــإذا حـــّي فهـــو  مي ـــه التعلـــيم، ف ـــإذا ظهـــر  خفـــيّ وحيات وظهـــوره المـــذاكرة، ف

  ".العملوثمرته  عقيموقوته المناظرة، فإذا قوي فهو  ضعيففهو 

 تنبيه:  

بــــــّين أنــــــه ضـــــــعيف أو مــــــا جميــــــع أحاديــــــث هــــــذه الرســــــالة صــــــحيحة، إال 

مقتـــــــبس مـــــــن كتـــــــب الشـــــــيخ األلبـــــــاني والتصـــــــحيح والتضـــــــعيف موضـــــــوع، 

ــــره ســــيما تخــــريج الجــــامع الصــــغير ــــن فــــي .وغي ــــا الشــــروح فمعظمهــــا م ض أم

 .القدير للمناوي، والجمع أحد مراتب التصنيف فاعرفْ 

  

                                                           
١
تفرد بھ : البیھقي ُروي من حدیث ابن مسعود أنھ دعاء موسى علیھ السالم یوم انفالق البحر، قال  

بل رواه أیضا أحمد بن خالد الشیباني وھو ضعیف أیضا، لكن : عبد هللا بن نافع ولیس بالقوي، قلت
، وجزم ابن القیم أنھ دعاء النبي علیھ الصالة والسالم، كما في "جوامع الكلم"ُحسن متن الحدیث في 

ائل، وھو شقیق المخضرم الراوي ما تركتھن منذ سمعتھن من أبي و: التفسیر القیم، وقال األعمش
  .عن ابن مسعود، وهللا تعالى أعلم
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  في الطلباإلخالص :  

 ِإالَّ  يـَتَـَعلَُّمـــــهُ  الَ ، اهللا َوْجــــهُ  بِـــــهِ  يبتغــــى ممــــا علمـــــا تعلــــم مــــن" -١

ـــهِ  لُِيِصـــيبَ  ـــنَ عرضـــاً  ِب نـَْيا ِم ـــدُّ ـــمْ ، ال ـــْرفَ  َيِجـــدْ  َل ـــْومَ  الَجنَّـــةِ  َع  يـَ

  .له وألمه غفر اهللاهر  أبي عن) ك هـ د حم(". اْلِقَياَمةِ 

  :الشرح

  .والعبارة تدل على أن هللا وجهاً . كذا في العون. ِرَضاهُ  َأيْ  )اللَّهِ  َوْجهُ (

ـــــهُ  َال ( ـــــا َحـــــالُ  )يـَتَـَعلَُّم ـــــنْ  ِإمَّ ـــــلِ  ِم ـــــنْ  َأوْ  تـََعلَّـــــمَ  فَاِع ـــــهِ  ِم ـــــصَ  ِألَنَّـــــهُ ، َمْفُعوِل  َتَخصَّ

  .ِلِعْلًما ُأْخَرى ِصَفةً  َيُكونَ  َأنْ  َوَيُجوزُ ، بِاْلَوْصفِ 

  .اْلِعْلمَ  ِبَذِلكَ  َوُيَحصِّلَ  لِيَـَنالَ  )ِبهِ  لُِيِصيبَ (

  .َجاًها َأوْ  َماًال  َحظ�ا) َعَرًضا(

ــــْرفَ ( ــــي ُمَباَلغَــــةٌ . الرَّاِئَحــــةُ : العــــرف )اْلَجنَّــــةِ  َع  لَــــمْ  َمــــنْ  ِألَنَّ ، اْلَجنَّــــةِ  َتْحــــرِيمِ  ِف

ــــْيءِ  رِيــــحَ  َيِجــــدْ   أَنَّــــهُ  َيْســــَتِحقُّ  أَنَّــــهُ  َعَلــــى َمْحُمــــولٌ  َوَهــــَذا، َقْطًعــــا يـَتَـَناَولُــــهُ  َال  الشَّ

ــــْدُخلُ  َال  ــــمَّ ، َأوًَّال  َي ــــُرهُ  ُث ــــى َأْم ــــاَلى اللَّــــهِ  ِإَل ــــَأْمرِ  تـََع ــــذُّنُوبِ  َأْصــــَحابِ  َك ــــمْ  ال  ُكلِِّه

يَمانِ  َعَلى َماتَ  ِإَذا  .اْلَوُدودِ  فـَْتحِ  ِفي قَاَلهُ . اْإلِ

ــــه( ــــه وألم ــــن محمــــد عــــن )غفــــر اهللا ل ــــال ســــيرين ب ــــا: ق ــــد كن ــــى عن ــــرة أب  هري

َلــــــًة، عنــــــه اهللا رضــــــي َقــــــالَ  لَيـْ ــــــَرةَ  ِألَبِــــــي اْغِفــــــرْ  اللَُّهــــــمَّ ": فـَ ــــــي ُهَريـْ  ولمــــــن َوِألُمِّ

ـــدٌ  قـــال ".لهمـــا اســـتغفر ـــَنْحنُ : ُمَحمَّ ـــا َنْســـتَـْغِفرُ  فـَ ـــْدُخلَ  َحتَّـــى َلُهَم ـــي َن  دعـــوة ِف

  .)خد( اإلسناد صحيح .رضي اهللا عنه هريرة أبى

  

 اإلخالص في العمل :  



 
 

٦ 
 

 ِإْخـــــــَالصُ : ُمْســـــــِلمٍ  امـــــــرئ قلـــــــب علـــــــيهن يغـــــــل الَ  ثَـــــــَالثٌ " -٢

ــــلِ  ــــةِ  َوالنُّْصــــحُ ، هللا اْلَعَم ــــِلِمينَ  ألَِئمَّ ، َجَمــــاَعِتِهمْ  َولُــــُزومُ ، الُمْس

 َعــــــن) ك هـــــــ حــــــم( ".َورَاَءُهــــــمْ  َمــــــنْ  َتُحــــــوطُ  َدْعــــــَوتـَُهمْ  فَــــــِإنَّ 

 ابــــــن) هـــــــ ت( ثَابــــــت بــــــن زيــــــد) هـــــــ د( مطعــــــم بــــــن ُجَبيــــــر

  .مسعود

  :الشرح

 ِحْقـــــدٍ  َذا َصــــارَ  ِإَذا: يَِغــــلُّ  َغـــــلَّ  ِمــــنْ  َأوْ  َخــــاَن، ِإَذا: يغُـــــلّ  غَــــلَّ  ِمــــنْ  )يـَغُــــلُّ  َال (

ْلــــــبُ  َيْحــــــِوي َال  ثَــــــَالثٌ : َأيْ ، َوَعــــــَداَوةٍ   اْلِحْقــــــدُ  ِفيــــــهِ  يَــــــْدُخلُ  َوَال  اْلُمــــــْؤِمنِ  قـَ

ـــــا ـــــْيِهنَّ "  َكائًِن ـــــى اْلُمـــــْؤِمنِ  َدَوامُ : َأيْ  ،" َعَل ـــــي يَـــــْدُخلُ  َال  اْلِخَصـــــالِ  َهـــــِذهِ  َعَل  ِف

ْلِبـــــهِ  ْبِليـــــغِ  ِمـــــنْ  يَْمنَـُعـــــهُ  ِحْقـــــد َأوْ  ،ِخَيانَـــــة قـَ  الثََّبـــــاتُ  لَـــــهُ  فـَيَـْنَبِغـــــي: َأيْ  اْلِعْلـــــِم، تـَ

  .اْلِخَصالِ  َهِذهِ  َعَلى

 ورضـــــاه وجهـــــه بالعمـــــل يقصـــــد أن اإلخـــــالص معنـــــى )هللا العمـــــل إخـــــالص(

ـــــــوي آخـــــــر غـــــــرض دون، فقـــــــط ـــــــه يكـــــــون ال أو. أخـــــــروي أو دني  غـــــــرض ل

 إخـــــالص والثـــــاني، الخاصـــــة إخـــــالص فـــــاألول. وريـــــاء ســـــمعة مـــــن دنيـــــوي

 العمــــل وتــــرك، شــــرك اهللا لغيـــر العمــــل: عيــــاض بـــن الفضــــيل وقــــال. * العامـــة

  . منها اهللا يخلصك أن واإلخالص. رياء اهللا لغير

  . لألئمة ولو الخير إرادة أي )والنصح(

  . الصالح والعمل اإلعتقاد في المسلين موافقة أي )جماعتهم ولزوم(

ــــي) الكــــالم علــــى الســــند( ــــدِ  ِف ــــَذا: الزََّواِئ ــــَنادٌ  َه ــــهِ  ِإْس ــــدُ  ِفي ــــنُ  ُمَحمَّ ــــَحاقَ  ْب  ِإْس

َعَنةِ  َرَواهُ  َوَقدْ  ُمَدلِّسٌ  َوُهوَ     .َصِحيحٌ  َحاِلهِ  َعَلى َواْلَمْتنُ ، بِاْلَعنـْ



- ٧  - 
 

  

 استغفار الخلق لطالب علم :  

 اْلِعْلـــمِ  طَالِـــبَ  َوِإنَّ ، ُمْســـِلمٍ  ُكـــلِّ  َعلـــى َفرِيَضـــةٌ  الِعْلـــمِ  طَلَـــب" -٣

ـــــــهُ  ُيْســـــــتَـْغِفرُ  ـــــــانِ  َحتَّـــــــى َشـــــــْيءٍ  ُكـــــــلُّ  َل    ".اْلَبْحـــــــرِ  ِفـــــــي اْلِحيَت

  .أنس عن) العلم ِفي اْلبر عبد اْبن(

  :الشرح

 اطالقـــــات للعلـــــم: ٢الصـــــوفي عربـــــي ابـــــن قـــــال )مســـــلم كـــــل علـــــى فريضـــــة(

ــــــة ــــــب، متباين ــــــى ويترت ــــــك عل  العــــــالم كلفــــــظ،  والحكــــــم الحــــــد اخــــــتالف ذل

ـــــاه وتجـــــاذبوا الحـــــديث هـــــذا فهـــــم فـــــي اختلفـــــوا هنـــــا ومـــــن، والعلمـــــاء ، معن

 العلــــم بأنــــه لــــذلك ويحــــتج، الكــــالم علــــم علــــى العلــــم يحمــــل مــــتكلم فمــــن

 يحملـــــه فقيـــــه ومـــــن، المبنـــــى هـــــو الـــــذي التوحيـــــد علـــــم ألنـــــه رتبـــــة المتقــــدم

 هـــــو ذلـــــك إن: ويقـــــول والحـــــرام الحـــــالل علـــــم هـــــو إذ الفقـــــه علـــــم علـــــى

ـــادر ـــم اطـــالق مـــن المتب ، محـــدث ومـــن مفســـر ومـــن، الشـــرع عـــرف فـــي العل

ــــى يحملــــه نحــــوي ومــــن، ظــــاهر لهمــــا التوجيــــه وإمكــــان  إذ العربيــــة علــــم عل

 ومــــــا{ تعـــــالى اهللا قـــــال وقـــــد، والســـــنة الكتـــــاب مـــــن تتلقـــــى إنمـــــا الشـــــريعة

ـــين قومـــه بلســـان إال رســـول مـــن أرســـلنا ـــد فـــال} لهـــم ليب  العربيـــة إتقـــان مـــن ب

  . الشرع علوم من ذلك يعم ما على حمله: والتحقيق، البيان علم

                                                           
٢
، فكتب عقبھ السیوطي بعنوان "تنبیھ الغبي إلى تكفیر ابن عربي"كتب البقاعي كتابا بعنوان   
فالرجل یختلف في إسالمھ، وهللا : قال أبو زیدان العربي". * تنبیھ الغبي إلى تبرئة ابن عربي"

  .أعلم



 
 

٨ 
 

ــــه اســــتغفارهم معنــــى أن يحتمــــل: الحليمــــي قــــال )شــــيء كــــل لــــه يســــتغفر(  ل

 اســــــتغفارة األرضــــــية الحيوانــــــات أنــــــواع مــــــن كــــــل بعــــــدد لــــــه اهللا يكتــــــب أن

 أن يــــدري بــــالعلم إذ، بالعــــالم منــــوط العــــالم صــــالح أن وحكمتــــه، مســــتجابة

 وال، لحمـــــه يؤكـــــل ال مـــــا يـــــذبح وال، آلكلـــــه إال يقتـــــل وال يـــــؤذى ال الطيـــــر

ـــــره وال طيـــــر يعـــــذب ـــــرد وال حـــــر فـــــي يجلـــــس وال، بظمـــــأ وال بجـــــوع غي  ال ب

 حاجــــــة إليهــــــا تكــــــن لــــــم إذا المــــــاء فــــــي البحــــــر حيتــــــان إقــــــرار وأن، يطيقــــــه

 اضــــطرابها إلـــى والنظـــر المــــاء مـــن بإخراجهـــا يالتلّهــــ يجـــوز ال وأنـــه، واجـــب

 عليهـــــــا الصـــــــبر يجـــــــب لألكـــــــل صـــــــيدت وإذا، أكلهـــــــا قصـــــــد بغيـــــــر بـــــــالبر

 . ذلك غير إلى، حجر أو بعصا فتحها يجوز وال، لتموت

 مــــن أنــــس عــــن روي: النمــــري البــــر عبــــد ابــــنقــــال  )الكــــالم علــــى الســــند(

أبــــو زيــــدان قــــال . * منهــــا شــــيء فــــي حجــــة ال معلولــــة كلهــــا كثيــــرة وجــــوه

ــــــــي ــــــــه اهللا بلطفــــــــه الخفــــــــي العرب ــــــــاني: عامل فــــــــي صــــــــحيح  وصــــــــححه األلب

  .الجامع

  

 استغفار الخلق للمعلم :  

ــــــهُ  لََيْســــــتَـْغِفرُ  اْلَعــــــاِلمَ  ِإنَّ " -٤  ِفــــــي َوَمــــــنْ  الســــــموات ِفــــــي َمــــــنْ  َل

 اْلَعــــــاِلمِ  َفْضــــــلَ  َوِإنَّ ، الَمــــــاءِ  َجــــــْوفِ  ِفــــــي َواْلِحيَتــــــانُ ، اَألْرضِ 

ـــــــى ـــــــةَ  اْلَقَمـــــــرِ  َكَفْضـــــــلِ  اْلَعابِـــــــدِ  َعَل َل ـــــــْدرِ  لَيـْ ـــــــى اْلَب  َســـــــائِرِ  َعَل

ــــــمْ  نِْبَيــــــاءَ األَ  َوِإنَّ ، األَنِْبَيــــــاءِ  َورَثَــــــةُ  اْلُعَلَمــــــاءَ  َوِإنَّ ، اْلَكَواِكــــــبِ   َل



- ٩  - 
 

ــــوا ــــوا ِإنََّمــــا، ِدْرَهمــــاً  َوالَ  ِدينَــــاراً  يـَُورُِّث  َأَخــــَذهُ  َفَمــــنْ ، اْلِعْلــــمَ  َورَُّث

   .الدرداء أبي َعن) حب ٤ حم( ".َواِفرٍ  ِبَحظّ  َأَخذَ 

  :الشرح

ــــــاِلمَ  ِإنَّ ( ــــــتَـْغِفرُ  اْلَع ــــــهُ  لََيْس ــــــالَ  )َل ــــــدْ  ُســــــْبَحانَهُ  اللَّــــــهَ  ِإنَّ : اْلَخطَّــــــاِبيُّ  َق ــــــيَّضَ  َق  قـَ

ـــانِ  ـــا ِلْلِحيَت ـــنْ  َوَغْيرَِه ـــَواعِ  ِم ـــَوانِ  أَنـْ ـــمَ  اْلَحيَـ ـــى اْلِعْل َواًعـــا اْلُعَلَمـــاءِ  أَْلِســـَنةِ  َعَل ـــنَ  أَنـْ  ِم

ـــــــاِفعِ  ـــــــوا الَّـــــــِذينَ  فـَُهـــــــمُ ، َواْألَْرزَاقِ  َواْلَمَصـــــــاِلحِ  اْلَمَن ُن  َيِحـــــــلُّ  ِفيَمـــــــا اْلُحْكـــــــمَ  بـَيـَّ

َهــــــا َوَيْحــــــُرمُ  ْحَســــــانِ  َوَأْوَصــــــْوا، بَاِبَهــــــا ِفــــــي اْلَمْصــــــَلَحةِ  ِإلَــــــى َوَأْرَشــــــُدوا، ِمنـْ  بِاْإلِ

َهــــا ــــَررِ  َونـَْفــــيِ  ِإلَيـْ َهــــا الضَّ ــــى ُمَجــــازَاةً  ِلْلُعَلَمــــاءِ  اِالْســــِتْغَفارَ  اللَّــــهُ  فَأَْلَهَمَهــــا، َعنـْ  َعَل

َها َوَشَفَقِتِهمْ  ِبَها َصِنيِعِهمْ  ُحْسنِ    .َعَليـْ

َلةَ ( َلةَ  َأيْ  )اْلَبْدرِ  لَيـْ   ).١٤( َعَشرَ  عَ الرَّابِ  لَيـْ

ْظَهارِ  )اْلِعْلمَ  َورَّثُوا( ْسَالمِ  ِإلِ   .اْألَْحَكامِ  َوَنْشرِ  اْإلِ

 .َكاِملٍ  َكِثيرٍ  بَِنِصيبٍ  )َواِفرٍ  ِبَحظٍّ (

ـــــِذيُّ  قـــــال) الكـــــالم علـــــى الســـــند( ْرِم ـــــِرفُ  َال : التـِّ ـــــَذا نـَْع ـــــنْ  ِإالَّ  اْلَحـــــِديثِ  َه  ِم

ـــــنِ  َعاِصـــــمِ  َحـــــِديثِ  ـــــنِ  رََجـــــاءِ  ْب ـــــَوةَ  ْب ـــــِدي ِإْســـــَناُدهُ  َولَـــــْيسَ ، َحيـْ . * ِبُمتَِّصـــــلٍ  ِعْن

ـــــدِ  ـــــفَ  َوَق ـــــي اْخُتِل ـــــا اْلَحـــــِديثِ  َهـــــَذا ِف ـــــنُ  َكِثيـــــرُ : ِفيـــــهِ  َفِقيـــــلَ ، َكِثيـــــًرا اْخِتَالًف  ْب

ـــْيسٍ  ـــْيسُ : َوِقيـــلَ ، قـَ ـــنُ  قـَ ـــنِ  َكِثيـــرِ  ْب ـــْيسٍ  ْب ـــرَ . * قـَ ـــنْ  رَُجـــلٌ  َجـــاَءهُ  أَنَّـــهُ  ذََك  َأْهـــلِ  ِم

ــــةِ  ــــهِ  اللَّــــهُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولِ  َمِديَن ــــنِ  َكِثيــــرِ  َعــــنْ : بـَْعِضــــَها َوِفــــي، َوَســــلَّمَ  َعَلْي  ْب

ــــْيسٍ  ــــالَ  قـَ ــــتُ : َق ْي َــــا أَتـَ ــــدَّْرَداءِ  أَب ــــوَ  ال : فقلــــت دمشــــق مســــجد فــــي جــــالس َوُه

ــــا ــــدرداء ياأب ــــي ال ــــك إن ــــن جئت ــــة م ــــي الرســــول مدين ــــِديثٍ  ِف ــــي َح ــــكَ  بـََلَغِن ، َعْن

ــــي ــــاَءهُ : بـَْعِضــــَها َوِف ــــلٌ  َج ــــنْ  رَُج ــــةِ  َأْهــــلِ  ِم ــــوَ  اْلَمِديَن ُهمْ . * ِبِمْصــــرَ  َوُه ــــنـْ ــــنْ  َوِم  َم
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ـــتَ  َب ـــي أَثـْ ـــَناِدهِ  ِف ـــلٍ  بْـــنَ  َداُودَ  ِإْس ُهمْ ، َجِمي ـــنـْ ـــنْ  َوِم ـــال ا. َأْســـَقَطهُ  َم ـــنوق  ُســـَمْيعٍ  ب

ـــامِ  َأْهـــلِ  تَـــاِبِعي ِمـــنْ  الثَّانِيَـــةِ  الطَّبَـَقـــةِ  ِفـــي ـــْيسٍ  بْـــنُ  َكِثيـــرُ : الشَّ ، َضــــِعيفٌ  َأْمـــُرهُ  قـَ

ــــــهُ  َبَت ــــــا يـَْعنِــــــي، َســــــِعيدٍ  أَبُــــــو أَثـْ والحــــــديث صــــــححه : قــــــال العربــــــي* . ُدَحْيًم

  .األلباني

ـــــمِ  َصـــــاِحبُ " -٥ ـــــهُ  َيْســـــتَـْغِفرُ  الِعْل  الحـــــوتِ  َحتَّـــــى، َشـــــْيءٍ  ُكـــــلُّ  َل

   .أنس عن) ع( ".البحر في

  :الشرح

  . تعالى اهللا لوجه، لغيره المعلم به العامل ،الشرعيِّ  )العلم صاحب(

 أرفعهــــا مـــا ومنزلـــة، أســـناها مـــا مرتبـــة مـــن لهـــا فيـــا )شـــيء كـــل لـــه يســـتغفر(

، متزايـــــدة حســـــناته وصـــــحف، دنيـــــاه بـــــأمر مشـــــتغال المـــــرء يكـــــون، وأعالهـــــا

 مـــن"  قولـــه ســـر وهـــذا، يحتســـب ال حيـــث مـــن إليـــه مهـــداة الخيـــر وأعمـــال

 العلــــم يتلقــــون الــــذين العلمــــاء ولــــوال، " الــــدين فــــي يفقهــــه خيــــرا بــــه اهللا يــــرد

 لهلكــــت، جيــــل بعــــد جــــيال الحــــرام مــــن الحــــالل ويبينــــون، النــــاس ويعلمونــــه

 واضـــــمحل، الــــدين وضــــاع، البحــــر حيتــــان حتــــى واألنعــــام والــــدواب النــــاس

  .له يستغفروا أن لهم فحق، العدل

 َحتَّـــــــى، َشـــــــْيءٍ  ُكـــــــلُّ  لَـــــــهُ  َيْســـــــتَـْغِفرُ  الَخْيـــــــرِ  ُمَعلِّـــــــمُ ": ومثلـــــــه -٦

   ".اْلَبْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الِحيَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  .عائشة عن) اْلبَـزَّار( َجابر َعن) طس(

  :الشرح
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ـــ فـــي هـــذا: الغزالـــي قـــال. "البحـــار فـــي: "روايـــة فـــي )البحـــر فـــي(  قصـــد ممعّل

 إلــــى مائلــــة نفســــه مــــن بخــــالف، والتفــــاخر التطــــاول دون اهللا وجــــه بتعليمــــه

 ويســـــتدرجه غـــــروره بحبـــــل ليدليـــــه للشـــــيطان مطيعـــــة انتهضـــــت فقـــــد، ذلـــــك

 معـــــرض فـــــي الشـــــر عليـــــه يـــــروج أن وقصـــــده، الهـــــالك غمـــــرة إلـــــى بمكيدتـــــه

 الحيــــاة فــــي ســــعيهم ضــــل الــــذين أعمــــاال باألخســــرين{ يلحقــــه حتــــى، الخيــــر

 وجــــه بعلمــــه قصــــد مــــن أمــــا. }صــــنعا يحســــنون أنهــــم يحســــبون وهــــم الــــدنيا

ـــإن، ســـبحانه اهللا ـــى نفعـــه يتعـــدى علمـــه ف ـــدواب حت ـــه بمـــا، البحـــر ل  األمـــر من

  . له تستغفر كانت مّ ثَ  فمن، ذلك وغير، القتلة بإحسان

 ِمــــنْ  اللَّــــهَ  َيْخَشــــى ِإنََّمــــا{ .ومهابتــــه اهللا خشــــية: النــــافع العلــــم ثمــــرات ومــــن* 

: مْنِجيــــــاتٌ  ثــــــالثٌ : "، وثبــــــت فــــــي الســـــنة]٢٨: فـــــاطر[}  اْلُعَلَمــــــاءُ  ِعبَـــــاِدهِ 

َعــــــاَلى اهللا َخْشــــــَيةُ  ــــــرِّ  ِفــــــي تـَ ، والَغَضــــــبِ  الرِّضــــــا ِفــــــي والَعــــــْدلُ ، والَعالَنَِيــــــةِ  السِّ

، ُمطــــاعٌ  َوُشــــحٌّ ، عٌ ُمتََّبــــ َهــــًوى: ُمْهِلكــــاتٌ  وثــــالثٌ . والِغَنــــى الَفْقــــرِ  ِفــــي والَقْصــــدُ 

 .أنس عن) طس(". بِنَـْفِسهِ  الَمرءِ  ْعجابُ إو 

 كمــــا ولـــيس، لحســـنه الســـيوطي رمـــز :قـــال المنــــاوي) الكـــالم علـــى الســـند(

 اهللا عبــــد بــــن إســــماعيل الطبرانــــي طريــــق مــــن فيــــه: الهيثمــــي قــــال فقــــد! قــــال

ـــــن ـــــهثو  وإن، )الحـــــديث منكـــــر(: األزدي قـــــال، زرارة ب ـــــان ابـــــن ق  ومـــــن. حب

   ).كذاب( وهو الملك عبد بن محمد البزار طريق

  .وصححه األلباني في صحيح الجامع: قال العربي* 

  .ولعله بكثرة طرقه أو لشواهده، واهللا أعلم وعلمه أتم
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 التبكير في الطلب :  

ــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــاِركْ  اللُهــــــــــــــــــــــمَّ " -٧    ".ُبُكورِهــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي ألُمَِّت

ــــن َعــــن) هـــــ( الغامــــدي َصــــْخر َعــــن) حــــب ٤ حــــم(  عمــــر اْب

 بـــــن اهللا وعبـــــد، مســـــعود وابـــــن، عبـــــاس ابـــــن عـــــن) طـــــب(

 النــــواس، و مالــــك بــــن كعــــب، و ُحَصــــْين بــــن عمــــَران، و َســــالم

   .سمعان بن

  :الشرح

  .الخير اإللهي الكثير: البركة )بارك(

  .، ال أمة الدعوةوهم المسلمون اإلجابة أمة) ألمتي(

، الصــــــباح وبعــــــده، الفجـــــر اليــــــوم أول: الســـــقط شــــــرح فـــــي )بكورهــــــا فـــــي(

، فالمســـــاء، فـــــالرواح، فـــــالظهر، فالهـــــاجرة، فالضـــــحوة، فالضـــــحى، فـــــالبكرة

 مغيــــب عنــــد وذلــــك، اآلخــــر فالعشــــاء، األول فالعشــــاء، فاألصــــيل، فالعصــــر

  . الشفق

 قــــراءة نحــــو مــــن وظيفــــة لــــه لمــــن يســــن: المســــائل رؤوس فــــي النــــووي قــــال

 وكـــــذا، النهـــــار أول فعلـــــه، صـــــنعة أو اعتكـــــاف أو وتســـــبيح شـــــرعي علـــــم أو

  .الحديث لهذا، أمر وإنشاء نكاح وعقد سفر نحو

ـــي بُـــوِركَ " -٨ ـــن) طـــس( ".ُبُكورهـــا ِفـــي ألُمَِّت ـــَرة أبـــي َع ـــد( ُهَريـْ  عب

   .عمر اْبن َعن) اِإليضاح ِفي اْلَغِنيّ 

  :الشرح
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ــــوم )بكورهــــا فــــي( . فــــي بعــــض الروايــــات لكنهــــا ضــــعيفة هكــــذا، الخمــــيس ي

ـــة وفـــي ـــن قـــال". * بكورهـــا بعـــد: "أخـــرى رواي ـــع ال هـــذا: حجـــر اب  جـــواز يمن

ـــر فـــي التصـــرف ـــه بالبركـــة البكـــور خـــص وإنمـــا، البكـــور وقـــت غي  وقـــت لكون

ـــــــورك" حـــــــديث وأمـــــــا، النشـــــــاط ـــــــي ب ـــــــي ألمت ـــــــدون أي "بكورهـــــــا ف  ذكـــــــر ب

 مـــــن حبـــــان ابـــــن وصـــــححه، األربعـــــة الســـــنن أصـــــحاب فأخرجـــــه، الخمـــــيس

 أفعـــــال تضـــــاعيف فـــــي الفـــــتح فـــــي ذكـــــره هكـــــذا. الغامـــــدي صـــــخر حـــــديث

  .الجهاد

 َســــأْلتُ  فــــِإنِّي! الِعْلــــمِ  َطَلــــبِ  ِفــــي أْغــــُدوا" :وفــــي الحــــديث الضــــعيف -

 اليـــــــــومَ  َذلِــــــــكَ  َوَيْجَعـــــــــلَ ، ُبكورِهــــــــا ِفـــــــــي ألُمَّتِــــــــي يُبـــــــــاِركَ  أنْ  رَبـِّـــــــي

 .عائشة عن) طس(". الخميس

  

 تبليغ العلم :  

   ".منـــــــــــــــه ينفـــــــــــــــق ال ككنـــــــــــــــز،  بـــــــــــــــه يقـــــــــــــــال ال علـــــــــــــــم" -٩

  عمر ابن عن) عساكر ابن(

  :الشرح

  .به يعمل ال أو ألهله يعلم ال )به يقال ال(

ـــــز( ـــــق ال ككن ـــــه ينف ـــــه االنتفـــــاع عـــــن الحـــــبس بجـــــامع )من ـــــم، ب ـــــع والظل  بمن

ــــه المســــتحق  يجــــب، علمــــه بموجــــب العمــــل عليــــه يجــــب كمــــا والعــــالم، من

 طائفـــــة مـــــنهم فرقـــــة كــــل مـــــن نفـــــر فلـــــوال{ تعــــالى قـــــال. غيـــــره تعلـــــيم عليــــه

  .}إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا، الدين في ليتفقهوا
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،  بِـــــــهِ  ُيَحــــــدِّثُ  الَ  ثُــــــمَّ  اْلِعْلــــــمَ  يـَــــــتَـَعلَّمُ  الـَّـــــِذي َمثَــــــلُ " - ١٠

ــــلِ  ــــزُ  الَّــــِذي َكَمَث ــــزَ  َيْكِن ــــالَ  اْلَكنـْ ــــقُ  َف ــــه يـُْنِف  عــــن) طــــس( ".من

   .هريرة أبي

  :الشرح

ــــذي كمثــــل( ــــز ال ــــز يكن ــــه ينفــــق فــــال الكن  يكــــون منهمــــا كــــل كــــون فــــي )من

ـــاال ـــه يعـــذب، صـــاحبه علـــى وب ـــوم علي  مـــن يفـــيضأن  العـــالم فعلـــى، القيامـــة ي

 وإن، منـــــة علـــــيهم نفســـــه يـــــرى وال، تعـــــالى اهللا لوجـــــه مســـــتحقه علـــــى العلـــــم

 اهللا إلــــــى تتقــــــرب ألن قلــــــوبهم هــــــذبوا إذ لهــــــم الفضــــــل يــــــرى بــــــل. لــــــزمتهم

ــــوم بزراعــــة ــــه لنفســــه فيهــــا ليــــزرع أرضــــا يعيــــر كمــــن،  فيهــــا العل  ولــــوال. وينفع

  . المعلم ذلك نال ما المتعلم

ـــي قـــال ـــى هـــذا: الطيب ـــولهم نحـــو التشـــبيه عل  كـــالملح الكـــالم فـــي النحـــو" ق

ـــــه والفســـــاد، باســـــتعماله إصـــــالحه فـــــي، "الطعـــــام فـــــي ـــــة فـــــي ال، بإهمال  القل

 أمـــر فـــي ال، النفـــع عمـــوم مجـــرد فـــي وارد بـــالكنز المعلـــم فتشـــبيه. والكثـــرة

، بــــــاق والعلـــــم. يـــــنقص والكنـــــز، باإلنفـــــاق يزيـــــد والعلـــــم، ال كيـــــف. آخـــــر

 . يزال ال باق العلم وإن. . قريب عن يفنى المال فإن. فانٍ  والكنز

 وهـــــو لهيعـــــة ابـــــن فيـــــه: والهيثمـــــي المنـــــذري قـــــال) الكـــــالم علـــــى الســـــند(

وابـــــن . وصـــــححه األلبـــــاني فـــــي صـــــحيح الجـــــامع: قـــــال العربـــــي. * ضـــــعيف

  .لهيعة ساء حفظه بعد احتراق كتبه

َفـــــقُ  َال  َكَكْنـــــزٍ ،  بِـــــهِ  يـُْنتَـَفـــــعُ  َال  ِعْلمـــــاً  إنّ : "وفـــــي لفـــــظ - ١١  يـُنـْ

  .هريرة أبي عن) َعَساِكر اْبن(". اهللا َسِبيلِ  ِفي ِمْنهُ 
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  :الشرح

  .به االنتفاع شأنه مما )علما إن(

  .صاحبه به ينتفع ال أو الناس به ينتفع ال) به ينتفع ال(

 علـــــى وبـــــاال منهمـــــا كـــــل كـــــون فـــــي )اهللا ســـــبيل فـــــي منـــــه ينفـــــق ال ككنـــــز(

ـــــــر ألن، صـــــــاحبه ـــــــافع غي ـــــــى حجـــــــة الن ـــــــه اســـــــتعاذ ولهـــــــذا. صـــــــاحبه عل  من

 قــــــــال. * حــــــــديث مــــــــا غيــــــــر فــــــــي وســــــــلم عليــــــــه اهللا صــــــــلى المصــــــــطفى

: زهيـــــر قـــــال". * العلـــــم كنـــــوز مـــــن كنـــــز معـــــه" المجـــــاز ومـــــن: الزمخشـــــري

ـــــزا يســـــتبح ومـــــن ـــــن كن ـــــم م ـــــون. * يعظـــــم، العل ـــــاب هـــــذا: ويقول ـــــز كت  مكتن

  .بالفوائد

  

 الترحيب بطلبة العلم :  

ـــــَيْأتِيُكمْ " - ١٢ ـــــونَ  َأقـــــَوامٌ  َس ـــــمَ  َيْطُلُب ـــــِإَذا، اْلِعْل ـــــوُهمْ  َف ُتُم  رَأَيـْ

ــــــــوا ــــــــمْ  فـَُقوُل ــــــــاً : َلُه ــــــــولِ  ِبَوِصــــــــيَّةِ  َمْرَحب ــــــــوُهمْ ! اهللا َرُس   ". َوَأفْـُت

   .سعيد أبي عن) هـ(

  :الشرح

 فاستأنســـــوا غربـــــا ال أهـــــال وأتيـــــتم، واتســـــعت بالدكـــــم رحبـــــت أي )مرحبـــــا(

  .النصب وألزم الفعل عن به استغنى مصدر وهو، تستوحشوا وال

ـــــى الســـــلف درج وقـــــد )اهللا رســـــول بوصـــــية( ـــــول عل ـــــو فكـــــان، وصـــــيته قب  أب

 فــــي العنايـــة وصـــرف اإلكـــرام بمزيـــد ويخصــــهم طلبتـــه مجالســـة يكثـــر حنيفـــة

 فضــــل ويعــــرفهم ويقــــربهم يــــدنيهمتلميــــذ الشــــافعي  البــــويطي وكــــان، التعظــــيم
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 بأشـــــــرف ويعـــــــاملهم االشـــــــتغال علـــــــى ويحضـــــــهم كتبـــــــه وفضـــــــل الشـــــــافعي

  .األحوال

 والنــــــــون بالقــــــــاف: وغيــــــــره الــــــــديلمي روايــــــــة وفــــــــي. علمــــــــوهم )وأفتــــــــوهم(

ــــي، )أقنــــوهم( ــــى مــــن، أرضــــوهم يعن ــــوهم: وقيــــل، أرضــــى أي أقن ــــل، لقن : وقي

  .أعينوهم

ـــــَوامٌ  َســـــيْأتِيكمْ  إنـــــهُ : "وفـــــي الحـــــديث الموضـــــوع - ، الِعْلـــــمَ  َيْطُلُبـــــونَ  أقْـ

 .هريرة أبي عن) هـ(". موهموعلّ  وهموحيّ  ِبِهمْ  فـََرّحُبوا

  

   



 
 

١٨ 
 

 تعلم األنساب :  

! أْرحـــــاَمُكمْ  بِـــــه َتِصـــــُلونَ  َمـــــا أْنســـــاِبُكمْ  ِمـــــنْ  تـََعلَُّمـــــوا" - ١٣

، الَمـــــالِ  ِفـــــي َمْثـــــراةٌ ، اَألْهـــــلِ  ِفـــــي َمَحبَّـــــةٌ  الـــــرَِّحمِ  ِصـــــَلةَ  فـــــإنَّ 

  .هريرة أبي عن) ك ت حم( ".األثَرِ  ِفي َمْنسَأةٌ 

  :الشرح

، لتصــــــلوها أقــــــاربكم بــــــه تعرفــــــون مقــــــدارا أي )أرحــــــامكم بــــــه تصــــــلون مــــــا(

، واجــــب عليــــه توقــــف إن يجــــب وقــــد، هــــذا لمثــــل منــــدوب النســــب فتعلــــيم

  .فالحكم مع عّلته يدور

  .الظن من كمظنة،  الحب من مفعلة )محبة(

  .لكثرته سبب: أي. الكثرة أي الثرى من مفعلة) المال في مثراة(

ـــــر فـــــي منســـــأة( ـــــن مفعلـــــة )األث ـــــي الـــــنسء م ـــــة أي، العمـــــر ف ، لتـــــأخيره مظن

 إلـــــى يفضـــــي الصــــلة يمـــــن أن: والمعنـــــى. النســــل فـــــي اســـــتمرار دوام: وقيــــل

  . البيضاوي ذكره ذلك

 أمـــــا: العارضـــــة فـــــي قـــــال* . العمـــــر يتبـــــع ألنـــــه أثـــــرا األجـــــل يســـــم) األثـــــر(

، عليـــــه الثنــــاء تمـــــادىبف األثــــر فــــي النســـــأ وأمــــا، إلـــــيهم فاإلحســــان المحبــــة

 النســــب علــــم: "الخبــــر فــــي مــــا يناقضــــه ال وهــــذا، لــــه البــــاقي الــــذكر وطيــــب

 فيــــه التوغــــل هــــو إنمــــا النهــــي محــــل ألن، ٣"تضــــر ال وجهالــــة، ينفــــع ال علــــم

 قولــــــه يفيـــــده كمـــــا،  منــــــه أهـــــم هـــــو عمـــــا بــــــه ينتقـــــل بحيـــــث، واالسترســـــال

ــــة" ــــه يعــــرف مــــا علــــم أمــــا". تضــــر ال وجهال  بــــه يوصــــل مــــا بقــــدر النســــب ب

                                                           
٣
  .ابن عبد البر من حدیث أبي ھر علیھ السالمضعیف، رواه   
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ـــه يصـــرح بـــل يوضـــحه كمـــا،  للشـــارع مطلـــوب فمحبـــوب، الـــرحم ـــر ب ـــن خب  اب

ــــه ــــي عــــن زنجوي ــــرة أب ــــه اهللا رضــــي هري ــــه عن ــــا أنســــابكم مــــن تعلمــــوا: "يرفع  م

ـــة مـــن وتعلمـــوا! انتهـــوا ثـــم أرحـــامكم بـــه تصـــلون  كتـــاب بـــه تعرفـــون مـــا العريب

  .قررته فيما صريحا تجده" انتهوا ثم" قوله فتأمل ٤!".انتهوا ثم اهللا

ـــن قـــال ، عـــين فـــرض هـــو مـــا النســـب علـــم مـــن: النســـب كتـــاب فـــي حـــزم اب

 محمــــدا أن يعلــــم ذلــــك فمــــن، مســــتحب ومنــــه، كفايــــة فــــرض هــــو مــــا ومنــــه

ـــد بـــن هـــو اهللا رســـول ـــه ادعـــى فمـــن، الهاشـــمي اهللا عب ، كفـــر هاشـــمي غيـــر أن

 رحــــم فــــي بنســــب يلقــــاه مــــن يعــــرف وأن، قــــريش مــــن الخليفــــة أن يعلــــم وأن

ــــب محرمــــه ــــزويج ليجتن ــــه يحــــرم مــــا ت ــــه يتصــــل مــــن يعــــرف وأن، مــــنهم علي  ب

 أمهــــات يعــــرف وأن، معاونــــة أو نفقــــة أو صــــلة مــــن بــــره يجــــب أو يرثــــه ممــــن

 حـــــــــبهم وأن، الصـــــــــحابة يعـــــــــرف وأن، حـــــــــرام نكـــــــــاحهن وأن، ٥المـــــــــؤمنين

ـــــيهم ليحســـــن األنصـــــار ويعـــــرف، مطلـــــوب ـــــوت إل ـــــذلك الوصـــــية لثب  وألن، ب

ــــــة فــــــي يفــــــرق مــــــن الفقهــــــاء ومــــــن، ٦نفــــــاق وبغضــــــهم إيمــــــان حــــــبهم  الحري

 ومــــن، آكــــد النســــب علــــم إلــــى فحاجتــــه، والعجــــم العــــرب بــــين واالســــترقاق

ــــين يفــــرق ــــي نصــــارى ب ــــب بن ــــرهم تغل ــــي وغي ــــة ف ، الصــــدقة وتضــــعيف، الجزي

 مــــا النســــب علــــم ولـــوال، القبائــــل علــــى إال الــــديوان عمـــر علــــيهم فــــرض ومـــا

  .وغيرهما وعثمان عليّ  وتبعه، ذلك له تخلص

                                                           
٤
 مْرَدَوْیھ اْبن(". اْنَتُھوا ُثمَّ  والَبْحرِ  الَبرِّ  ُظلُماتِ  ِفي ِبھِ  َتْھَتُدونَ  َما النُُّجومِ  ِمنَ  َتَعلَُّموا: "ومثلھ حدیث  

  .ضعیف، وھو عمر اْبن َعن) النُُّجوم كتاب ِفي خطّ 
٥
) زینب أم المساكین، زینب بنت جحش) (أم سلمة، أم حبیبة) (خدیجة، سودة، عائشة: (١١وھن   
. النجاریة، ولم یدخل بھا علیھ الصالة والسالم: ، والثانیة عشر)حصفة، میمونة) (جویریة، صفیة(

  .وهللا أعلم
٦
  .أنس عن) ن ق حم(". األنصار ُبْغضُ  النِّفاقِ  وآَیةُ ، األَْنَصارِ  ُحبُّ  اإلیمانِ  آَیةُ "  
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 علـــم النســـب علـــم أن زعـــم مـــن ينصـــف لـــم، لعمـــري": البـــر عبـــد ابـــن وقـــال

 فيــــه رأى أو، حــــديثا كونــــه علـــى يطلــــع لــــم وكأنـــه!" يضــــر ال وجهــــل ينفـــع ال

 .، وهو الصوابالرد يقتضي قادحا

ــــــذهبي وأقــــــره، صــــــحيح: الحــــــاكم قــــــال) علــــــى الســــــندالكــــــالم (  وقــــــال، ال

 طـــرق الحـــديث لهـــذا: حجـــر ابـــن قـــالا، و وثقـــو  قـــد أحمـــد رجـــال: الهيثمـــي

ـــن العـــالء حـــديث مـــن الطبرانـــي خرجـــه مـــا أقواهـــا  عـــن هـــذا وجـــاء، خارجـــة ب

  .انقطاعا فيه أن إال، موثقون رجاله بإسناد حزم ابن ساقه أيضا عمر

  

  الرمايةتعلم :  

ــــَركَ  َمـــنْ " - ١٤  فَِإنـََّهــــا، َعْنــــهُ  َرْغَبــــةً  َعِلَمــــهُ  َمـــا بـَْعــــدَ  الرَّْمــــيَ  تـَ

ــــــا نِْعَمــــــةٌ  وروي *  .عــــــامر بــــــن عقبَــــــة َعــــــن) طــــــب( ".َكَفَرَه

ـــــــدْ : "ضـــــــعيفا بلفـــــــظ َق  ت حـــــــم(". َعلََّمـــــــهُ  الَّـــــــِذي َكَفـــــــرَ  فـَ

  .)هب

  :الشرح

أرى واهللا : عاملــــــــه اهللا بلطفــــــــه الخفــــــــي قــــــــال العربــــــــي. بالســــــــهام) الرمــــــــي(

أال، إن القـــوة : "وثبـــت فـــي الســـنة .الرمـــي فـــي كـــل زمـــان بحســـبهأعلـــم، أن 

  !"الرمي

  .أهملها ثم الرمي معرفة هي التي الخصلة أي )فإنها(

 خــــرج وهــــذا، الحــــرب فــــي العــــون ونعــــم، العــــدو ينكــــي فإنــــه )كفرهــــا نعمــــة(

 معرفتـــــــه بعـــــــد وتركــــــه، منـــــــدوب الرمـــــــي فــــــتعلم. والتغلـــــــيظ الزجـــــــر مخــــــرج
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ـــــه شـــــرط، نعـــــم. مكـــــروه ـــــاب عـــــدم: ندب ـــــه اإلكب ـــــث، علي  بعـــــض تضـــــيع بحي

 يجـــوز ال إذ، يحـــرم قـــد بـــل، يكـــره بـــل، يطلـــب فـــال وإال، بســـببه الواجبـــات

 ثـــم ومـــن، منـــه أهـــم هـــو مـــا يعارضـــه لـــم مـــا: أيضـــا ومحلـــه، لســـنة فـــرض تـــرك

ـــه ســـئل لمـــا  بمـــا فـــانظر، أيامـــك لكنهـــا، حســـن هـــو: قـــال العلمـــاء بعـــض عن

  .تقطعها

  

 تعلم السباحة :  

ـــــْيسَ  َشـــــْيءٍ  كـــــلُّ " - ١٥  ِإال، َوَلِعـــــبٌ  وٌ ْهـــــلَ  اهللا ِذْكـــــرِ  ِمـــــنْ  َل

 الرَُّجـــــلِ  َوتَْأِديـــــبُ ، اْمَرأَتَـــــهُ  الرَُّجـــــلِ  ُمَالَعَبـــــةُ : َأْربـََعـــــةً  َيُكـــــونَ  َأنْ 

ــــــهُ  ــــــيُ ، فـََرَس ــــــلِ  َوَمْش ــــــْينَ  الرَُّج ــــــيمُ ، اْلَغَرَضــــــْينِ  بـَ ــــــلِ  َوتـَْعِل  الرَُّج

   .عمير بن وجابر اهللا عبد بن َجابر َعن) ن( ".السَِّباَحة

  :الشرح

ــــذموم فهــــو )ولعــــب لهــــو( ــــذة، م ــــي والل ــــي ألمــــا تعقــــب ال الت  وال، اآلخــــرة ف

 وزمنهـــــا، ضــــرر وال فيهــــا نفـــــع ال إذ باطلــــة فهــــي، هنـــــاك لــــذة إلــــى التوصــــل

  .قدر بها النفس لتمتع ليس، قليل

  .أربعة من واحد أي )أربعة يكون أن إال(

ـــــــه الرجـــــــل مالعبـــــــة( ـــــــال: "صـــــــح فـــــــي الحـــــــديث) امرأت ـــــــا ِبْكـــــــراً  فـََه  ُتَالِعبُـَه

  .جابر عن) ن د ق حم(" َوُتَضاِحُكَك؟ َوُتَضاِحُكَها، َوُتَالِعُبكَ 

َفـــــــَرسٌ : َثالَثَـــــــةٌ  الَخْيـــــــلُ : "صـــــــح فـــــــي الحـــــــديث )فرســـــــه الرجـــــــل تأديـــــــب(  فـَ

ـــــَرسٌ  ِللـــــرَّْحَمنِ  ـــــْيطانِ  وفـَ ـــــَرسٌ  ِللشَّ  فَالَّـــــِذي الـــــرحمن فـــــرس فأمـــــا. لإلنســـــان وفـَ
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ــــــَرسُ  وأمَّــــــا. ِميزانِــــــهِ  ِفــــــي وبـُْولُــــــهُ  َوَرْوثُــــــهُ  فـََعَلُفــــــهُ ، اهللا َســــــِبيلِ  ِفــــــي يـُــــــْرتـََبطُ   فـَ

ـــــْيطانِ  ــــــَرسُ  وأمَّـــــا. َعَلْيــــــهِ  يُـــــراَهنُ  أوْ  يُقــــــاَمرُ  فَالـَّــــِذي الشَّ  فــــــالَفَرسُ  اِإلْنســـــانِ  فـَ

رٌ  َفِهيَ ، َبْطَنها يـَْلَتِمسُ  اِإلْنسانُ  يـَْرتَِبُطها  .الفقر من ِستـْ

وفـــــــي الحـــــــديث الضـــــــعيف الـــــــذي أورده  )الغرضـــــــين بـــــــين الرجـــــــل مشـــــــي(

ـــــو فقيـــــه ـــــه  شـــــيخنا أب ـــــي كتاب  اهللا إنّ : "٧"الســـــتون النافعـــــة"المـــــاتع النـــــافع ف

ـــــاَلى َع ُـــــْدِخلُ  تـَ ـــــْهمِ  ي ـــــدِ  بالسَّ َـــــةَ  الواِح ـــــرٍ  ثالث ـــــي َيْحَتِســـــبُ  صـــــانَِعهُ : الَجنَّـــــةَ  نَف  ِف

َعِتهِ  رَ  َصنـْ   ".وُمَنبِّلهُ ، ِبهِ  والرَّاِمي، الَخيـْ

 منــــه شـــيء فـــي يـــرخص لــــم ألنـــه، الغنـــاء تحـــريم فيــــه: القرطبـــي قـــال: فائـــدة

ــــه، اللهــــو مــــن ســــواها مــــا فيحــــرم، الثالثــــة هــــذه فــــي إال  فــــي كمــــا باطــــل ألن

  ٨.آخر خبر

 اللعـــب لـــذة كانـــت ولهـــذا، عـــون فإنـــه ٩ومالَعـــ أي )الســـباحة الرجـــل تعلـــيم(

، بـــــالقوس الرمـــــي لـــــذة تعـــــين كمـــــا،  النكـــــاح علـــــى إلعانتهـــــا، جـــــائزة بالـــــدف

 علـــــى أعـــــان فمـــــا، هللا محبـــــوب وكالهمـــــا، الجهـــــاد علـــــى الفـــــرس وتأديـــــب

 مــــن امرأتــــه الرجــــل مالعبــــة عــــد ولهــــذا. الحــــق مــــن فهــــو محبوبــــه حصــــول

 النفــــــــوس كانــــــــت ولمــــــــا، هللا المحبــــــــوب النكــــــــاح علــــــــى إلعانتهــــــــا الحــــــــق

ـــــــاد ال والصـــــــبي كـــــــالمرأة الضـــــــعيفة ـــــــى تنق ـــــــذة أســـــــباب إل  إال العظمـــــــى الل

ـــو بحيـــث، واللعـــب اللهـــو مـــن شـــيئا بإعطائهـــا ـــة فطمـــت ل ـــتل بالكلي  مـــا طلب

                                                           
٧
ھو كتیب جامع لمھمات السنن، یجب على طالب معھد اإلسالم حفظھا بعد األربعین النوویة،   

فعلى كل طالب حفظ مائة حدیث على األقل، والكتیب المذكور وضعُت لھ بحمد هللا شرحا جمیال 
  ". علو الھمة، في شرح الستین النافعة"بعنوان 

٨
َ  خال َما ِشْيءٍ  ُكلُّ  أالَ : َلِبیدٍ  َكلَِمةُ  الشَّاِعرُ  َقالََھا َكلَِمةٍ  أْصَدقُ "     .ھریرة أبي عن) ھـ ق(". باِطلُ  هللاَّ

٩
  .الزبیر بن العوام: ، مثل)مبالغة(سبح فیھ، فھو عائم وعّوام : عام في الماء  
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ــــم مــــا ذلــــك فــــي لهمــــا رخــــص، منــــه لهــــا شــــر هــــو  كمــــا. لغيرهمــــا يــــرخص ل

 يضــــــربن جــــــوار وعنــــــده وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى النبــــــي علــــــى عمــــــر دخــــــل

ـــــــدف ـــــــه فأســـــــكتهن، بال ـــــــائال لدخول ـــــــم، ١٠"الباطـــــــل يحـــــــب ال هـــــــو": ق  ول

 .المفسدة من عليه يترتب لما يمنعهن

: ربــــاح أبــــي بــــن عطــــاءقــــال  )عميــــر بــــن وجــــابر، اهللا عبــــد بــــن جــــابر عــــن(

ــــان رأيتهمــــا  اهللا رســــول ســــمعت: اآلخــــر فقــــال، فجلــــس أحــــدهما فمــــل يرمي

 لــــه: البخــــاري قــــالالثــــاني،  وجــــابر. * فــــذكره، يقــــول وســــلم عليــــه اهللا صــــلى

  ".صحبة له" يقال: حبان ابن وقال، صحبة

 فـــي قـــال فقـــد، تقصـــير وهـــو لحســـنهالســـيوطي  رمـــز) الكـــالم علـــى الســـند(

  . لصحته يرمز أن المصنف حق فكان، صحيح إسناده: اإلصابة

ـــــي الحـــــديث الضـــــعيف - ـــــَباَحةَ  أَبنَـــــاءَُكمُ  َعلُِّمـــــوا: "المشـــــهور وف ، السِّ

 .عمر ابن عن) َهب(". اْلِمْغَزلَ والمرأة ! والرَّْميَ 

  

                                                           
١٠

 أََتْیتُ : َقالَ  َسِریعٍ  ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ : كذا ذكره المناوي، ولم أجده إال في قصة رجل منشٍد، وھو  
ُ  َصلَّى النَِّبيَّ  ِ، َرُسولَ  َیا: َفقُْلتُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  َوَمْدٍح، ِبَمَحاِمدَ  َوَتَعالَى َتَباَركَ  َربِّي َحَمْدتُ  إِنِّي هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َوإِیَّاَك،  َما َھاتِ  اْلَمْدَح، ُیِحبُّ  َوَتَعالَى َتَباَركَ  َربَّكَ  إِنَّ  أََما: " َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ
 أَْصَلُع، ِطَواٌل، آَدُم، َفاْسَتأَْذَن، َرُجلٌ  َفَجاءَ  ،أُْنِشُدهُ  َفَجَعْلتُ : َقالَ ".  َوَتَعالَى َتَباَركَ  َربَّكَ  ِبھِ  اْمَتَدْحتَ 

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َلھُ  َفاْسَتْنَصَتِني أَْعَسُر، أَْیَسرُ   اْسَتْنَصَتھُ  َكْیفَ  َسلََمةَ  أَُبو َلَنا َوَوَصفَ ، َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ
ُجلُ  َفَخَرجَ ، اْلِھرُّ  َیْصَنعُ  َكَما: َقالَ ، لَھُ   َبْعدُ  َرَجعَ  ُثمَّ  أَْیًضا، أُْنِشُدهُ أََخْذتُ  ُثمَّ  َخَرَج، ُثمَّ  َساَعةً  َفَتَكلَّمَ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفاْسَتْنَصَتِني ِ، َرُسولَ  َیا: َفقُْلتُ  أَْیًضا، َوَوَصَفھُ ، َوَسلَّمَ  َعَلْیھِ  هللاَّ  الَِّذي َمنِ  هللاَّ
ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َھَذا ،اْلَباِطلَ  ُیِحبُّ  َال  َرُجلٌ  َھَذا: " َفَقالَ  َلُھ؟ َتْسَتْنِصُتِني َبَراِنيُّ  أَْحَمدُ  َرَواهُ ". »اْلَخطَّ  َوالطَّ

 َدَخلَ  َحتَّى: أَْیًضا ِعْنَدهُ ِرَواَیةٍ  َوِفي ". اْسُكتْ : " لِيَ  َفَقالَ  أَْقَنى، ِطَوالٌ  َرُجلٌ  َفَدَخلَ : َوَقالَ  ِبَنْحِوِه،
اِب، ْبنُ  ُعَمرُ : لِي َفِقیلَ : َوَزادَ . اْلَمَناِكبِ  َبْینَ  َما َبِعیدُ  َرُجلٌ   َعلَْیھِ  َیُھونُ  َكانَ  أَنَّھُ  َبْعدُ  َوهللاَِّ  َفَعَرْفتُ  اْلَخطَّ

 ِثَقاتٌ  َوِرَجالُُھَما: قال الھیثمي*  .اْلَبقِیعِ  إِلَى َفَیْسَحَبنِي بِِرْجلِي َیأُْخذَ  َحتَّى ُیَكلَِّمنِي َال  أَنْ  َسِمَعِني لَوْ 
 وعبد ُجْدعان، ابن وھو: زید بن علي لضعف ضعیف إسناده: وقال األرناؤوط .ِخَالفٌ  َبْعِضِھمْ  َوِفي

  ).األسود من سماعھ یصح ال( أنھ منده ابن ذكر الثقفي، وھو بكرة أبي بن الرحمن
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 تعلم السنة النبوية :  

، َوَحِفَظَهـــــا فـََوَعاَهـــــا َمَقـــــالَِتي َســـــِمعَ  َعْبـــــداً  اهللا َنضَّـــــرَ " - ١٦

ُــــمَّ  ــــنْ  ِإلَــــى َأدَّاَهــــا ث ــــُربَّ ، َيْســــَمْعَها لَــــمْ  َم  غيــــر فقــــه حامــــل فـَ

ــــــــى فقــــــــه حامــــــــل ورب، فقيــــــــه ــــــــهُ  َأفْـَقــــــــهُ  ُهــــــــوَ  َمــــــــنْ  ِإَل    ".ِمْن

 بـــــن زيـــــد َعـــــن) هــــــ د( مطعـــــم بـــــن ُجَبيـــــر َعـــــن) ك هــــــ حـــــم(

   .مسعود ابن َعن) هـ ت( ثَابت

  :الشرح

  . يتعدى وال يتعدى والرونق الحسن: التوربشتي قال )اهللا نضر(

ــــــاه. ومخففــــــا مشــــــددا روي: العراقــــــي الحــــــافظ قــــــال  النضــــــرة ألبســــــه: ومعن

 نضـــــرة إلـــــى اهللا أوصـــــله: ومعنـــــاه .وزينـــــه اهللا جملـــــه يعنـــــي، اللـــــون وخلـــــوص

ـــــة } النعـــــيم نضـــــرة وجـــــوههم فـــــي تعـــــرف{ تعـــــالى قـــــال. نعيمهـــــا وهـــــي الجن

ــــذ وجــــوه{ ــــل. * }وســــرورا نضــــرة ولقــــاهم} {ناضــــرة يومئ ــــاه: وقي  حســــن معن

  . وقدره جاهه: أي: الناس في وجهه اهللا

ــــم ــــدعاء الخبــــر يحتمــــل "نضــــر" قولــــه إن ث  كونــــه فيحتمــــل كــــل وعلــــى، وال

  .فيهما وكونه، اآلخرة في وكونه، الدنيا في

ـــــه: الخطـــــابي قـــــال) اهـــــاأدّ  ثـــــمّ ( ـــــة في  الحـــــديث اختصـــــار كراهـــــة علـــــى دالل

 مــــن علــــى االســــتنباط طريــــق يقطــــع فعلــــه ألن، الفقــــه فــــي بمتنــــاهٍ  لــــيس لمــــن

  . منه أفقه هو ممن بعده

 مــــن الفقــــه لـــيس الحــــديث راوي أن بـــه بــــين )بفقيــــه لـــيس فقــــه حامـــل ورب(

ـــه فعلـــى والتـــدبر الفهـــم أمـــا. الحفـــظ شـــرطه إنمـــا، شـــرطه  أقـــوى وهـــذا، الفقي
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 عالمــــا فقيهــــا الــــراوي كــــون الروايــــة لقبــــول شــــرط مــــن قبــــول رد علــــى دليــــل

ــــى التحمــــل وقســــم  يكــــون أن إمــــا يخلــــو ال الحــــديث حامــــل ألن. شــــيئين إل

 فانقســــــم، ال أو أفقــــــه غيــــــره يكــــــون أن إمــــــا والفقيــــــه، فقيــــــه غيــــــر أو فقيهــــــا

 حســــــن: خيــــــر كــــــل أســــــاس أن علــــــى قبلــــــه كالــــــذي وفيــــــه. إليهمــــــا بــــــذلك

 العـــــارفون حقـــــق وقـــــد. }ألســـــمعهم خيـــــرا فـــــيهم اهللا علـــــم ولـــــو{. االســـــتماع

ــــده اهللا مــــن رســــالة اهللا كــــالم أن ــــة لعبي  المشــــتمل البحــــر وهــــو لهــــم ومخاطب

 ســـماعه بـــأدب قـــاموا ولهـــذا. وباطنـــه لظـــاهره المتضـــمن العلـــم جـــواهر علـــى

، }يعقلـــون كـــانوا لـــو{: كالمـــه فـــي لخلقـــه تجلـــى وقـــد، رعايتـــه حـــق ورعـــوه

ــــــه، االســــــتماع حســــــن يتعــــــين ممــــــا رســــــوله كــــــالم وكــــــذا  عــــــن ينطــــــق ال ألن

 .الهوى

 فـــــي حجـــــر ابـــــن وقـــــال* . صــــحيح: الترمـــــذي قـــــال )الكــــالم علـــــى الســـــند(

 صـــــحيح الحـــــديث: آخــــر موضـــــع فــــي وقـــــال. صــــحيح: المختصـــــر تخــــريج

  .معلوال أسانيده بعض كان وإن المتن

  

 تعلم الفرائض :  

 فألْولَـــــــى بَِقـــــــيَ  َفمـــــــا، بأْهِلهـــــــا الَفـــــــراِئض أَْلِحُقـــــــوا" - ١٧

   .َعبَّاس اْبن َعن) ت ق حم( ".ذََكرٍ  رَُجلٍ 

  :الشرح

، ونصـــــفه، النصـــــف: وهـــــي اهللا كتـــــاب فـــــي المقـــــدرة األنصـــــباء )الفـــــرائض(

ـــــــان، نصـــــــفه ونصـــــــف ـــــــي . * نصـــــــفهما ونصـــــــف، ونصـــــــفهما، والثلث قـــــــال ف
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 الكتــــاب نــــص فــــي فــــالفرض): المــــوارث جمــــل عــــن الباحــــث ةبغيــــ( الرحبيــــة

ــــه ســــواها اإلرث فــــي الفــــرض..  ســــته ــــع نصــــف*  البت ــــم ورب ــــع نصــــف ث  الرب

 فــــاحفظ..  التمــــام وهمــــا الثلثــــانثــــم *  الشــــرع بــــنص والســــدس والثلــــث.. 

   إمام حافظ فكل

ــــل بــــنص يســــتحقها مــــن )بأهلهــــا( ــــة فــــيو * . التنزي ــــاس ) م( رواي ــــن عب عــــن اب

 مـــا وفـــق علـــى: "اهللا كتـــاب علـــى الفـــرائض أهـــل بـــين المـــال اقســـموا: "رفعـــه

   .كتابه في اهللا أنزل

  .األقرب فهو، القرب: يالولْ  من تفضيل أفعل )رجل أولى(

  .الميت عصبات من )رجل(

ـــــى عـــــن احتـــــراز )ذكـــــر(  فـــــرض صـــــاحب وال عصـــــبة يجعـــــل ال فإنـــــه، الخنث

ـــل، جزمـــا لبيـــان  "رجـــل" بعـــد "ذكـــر" ذكـــر: وقيـــل. * النصـــيبين أقـــل يعطـــى ب

ـــــرث العصـــــبة أن ـــــو ت ـــــة علـــــى ردا، صـــــغارا ول ـــــم حيـــــث، الجاهلي  إال يعطـــــوا ل

ـــــن ـــــة الرجوليـــــة حـــــد فـــــي م  ال، األولـــــى وصـــــف "ذكـــــر: "وقيـــــل. * والمحارب

ـــــــى واألولـــــــى. لرجـــــــل ـــــــب هـــــــو: قـــــــال فكأنـــــــه، األقـــــــرب القريـــــــب بمعن  لقري

 مــــن فـــاألولى. ورحـــم بطـــن مـــن ال، وصـــلب رجـــل قبـــل مـــن "ذكـــر"، الميـــت

ـــث  مـــن األولـــى عـــن اإلرث نفـــي بـــه فأفـــاد، الميـــت إلـــى مضـــاف المعنـــى حي

ـــــل ـــــال* . الســـــهيلي ذكـــــره، كالخـــــال األم قب ـــــي ق ـــــع: الطيب  الموصـــــوف وأوق

 .عصبة ألقرب فهو بقي فما: قيل كأنه،  الصفة مع

 إال الســــتة مــــن يــــروه لــــم أنــــه ظــــاهرهكــــذا كتــــب الســــيوطي، و ) ت ق حــــم(

ـــــة ـــــاوي مـــــنهم جمـــــع عـــــزاه فقـــــد، بخالفـــــه واألمـــــر، الثالث  إال للجماعـــــة المن
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: ، وعنـــد بعضـــهموالجماعـــة هـــم األئمـــة الســـبعة: قـــال العربـــي*  .ماجـــه ابـــن

  .الستة

، النَّــــــاسَ  َوَعلُِّمــــــوهُ  الَفــــــراِئضَ  تـََعلَُّمــــــوا: "وفــــــي الحــــــديث الضــــــعيف -

ــــــَزعُ  َشــــــيءٍ  أوَّلُ  َوُهــــــوَ  ى،يـُْنَســــــ َوُهــــــوَ ، الِعْلــــــمِ  ِنْصــــــفُ  فِإنَّــــــهُ   ِمــــــنْ  يـُنـْ

 .هريرة أبي عن) ك هـ(". أمتي

 

 تعلم تفسير القرآن :  

ـــــــــهِ  َوتـََغنَّـــــــــوا، َوَتعاَهـــــــــُدوهُ ، اهللا ِكتـــــــــابَ  تـََعلَُّمـــــــــوا" - ١٨ ! ِب

 ِفــــي الَمخـــاض ِمـــنَ  تـََفلُّتــــاً  أَشـــدُّ  َلُهـــوَ ، بَِيــــِدهِ  نـَْفِســـي فـََوالـَّــِذي

  .َعامر بن عقَبة) حم( ".الُعُقلِ 

  :الشرح

  .وتفهموه احفظوه أي، القرآن )اهللا كتاب تعلموا(

  .الزموه أي! واقتنوه: رواية في زاد )وتعاهدوه(

 باأللحـــــان قراءتـــــه المـــــراد ولـــــيس، وترقيـــــق بتحـــــزين اقـــــرأوه أي )بـــــه وتغنـــــوا(

، فإنهــــا بدعــــة قبيحــــة، كمــــا قــــال شــــيخنا المقــــرئ اللــــوذعي أيمــــن والنغمــــات

  .رشدي السويد

ــــذي( ــــده نفســــي وال ــــه ألفــــاظ القســــم هــــذا أقــــوى ) بي ــــه علي الصــــالة أقســــم ب

  .السالمو 
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، عقـــــــال مـــــــعج )العقـــــــل(. الحوامـــــــل النـــــــوق )المخـــــــاض(. ذهابـــــــا) تفلتـــــــا(

ــــت إذا ألنهــــا، بهــــا المثــــل ضــــرب وخــــص. حبســــته: البعيــــر وعقلــــت  ال انفلت

  .تلحق تكاد

  

 التعلم من قريش :  

ـــــــــوا" - ١٩ ـــــــــنْ  تـََعلُم ـــــــــَرْيشٍ  ِم ُموا! تـَُعلُِّموهـــــــــا َوَال ، قـُ ـــــــــدِّ  وَق

ةَ  ِلْلُقَرِشــــــيِّ  فــــــإنَّ ! تُؤخُِّروهــــــا َوَال ، قـَُريشــــــاً  ــــــوَّ  ِمــــــنْ  الــــــرَُّجَلْينِ  قـُ

  .حثمة أبي بن سهل َعن) ش( ".قـَُرْيشٍ  َغْيرِ 

  :الشرح

 منهــــا تعلمــــوا: أي، العمــــوم يفيــــد المعمــــول حــــذف ١١)قــــريشتعلمــــوا مــــن (

  .تعلمه يطلب شيء كل

 والقيــــــام، الثاقــــــب والحــــــزم، الصــــــائب الــــــرأي أو، الشــــــجاعة )تعلموهــــــا وال(

  .عالمة بها فإنها، العلوم ومهمات األمور بمعاظم

  .السامية والمصادر العالية المطالب في )قريشا وقدموا(

  .منه معلوم فهو وإال، التقديم طلب في تأكيدا زاده )تؤخروها وال(

 والقــــوة، العلميــــة القــــوة: المــــراد أن فعلــــم. اثنــــين قــــوة مثــــل )رجلــــين قــــوة(

: بالتقــــديم المــــراد أن علــــى يــــدل وهــــو. تقــــرر كمــــا،  والــــرأي الشــــجاعة فــــي

 .واإلمارة العظمى لإلمامة التقديم

                                                           
١١

الحمد � فقد تعلمت كتاب أدب العالم والمتعلم من الشریف حاتم العوني وھو قریشي، كما   
تعلمت من الدكتور الحبیب محمد رزق شھاب وھو قریشي، بعض المسائل الدینیة، وذلك في آجیْھ 

  ).تقریباً  ٢٠٠٦(عام سونامي 



- ٢٩  - 
 

ـــــن ســـــهل( ـــــي ب ، صـــــغير صـــــحابي، المـــــدني الخزرجـــــي األنصـــــاري )حثمـــــة أب

 وقــــد، ســــنين) ٨( ثمــــان ابــــن وهــــو وســــلم عليــــه اهللا صــــلى المصــــطفى مــــات

ـــه حفـــظ ـــه، عن ـــد فإن ـــة خالفـــة فـــي، ومـــات الهجـــرة مـــن ثـــالث ســـنة ول ، معاوي

ـــه ـــر أحاديـــث ول ، اهللا عبـــد فقيـــلحثمـــة،  أبـــي اســـم فـــي واختلـــف. * هـــذا غي

 . عامر وقيل

  

 تعليم تالوة القرآن :  

ـــ مـــن" - ٢٠  ثوابهـــا لـــه كـــان وجـــل، عـــز اهللا كتـــاب مـــن آيـــة معّل

ـــو( ".تليـــت مـــا ـــه فـــي القطـــان ســـهل أب عـــن ) شـــيوخه عـــن حديث

الصــــــحيحة ( عزيــــــز جيــــــد إســــــنادب، األشــــــجعي مالــــــك يأبــــــوالــــــد 

١٣٣٥ (  

  :الشرح

 َصـــــَدَقةٍ : ثَــــَالث ِمــــنْ  إالَّ  َعَملُــــهُ  انـَْقطَـــــعَ  اِإلْنســــانُ  مــــاتَ  ِإذا: "حــــديث نظيــــره

َـــةٍ  ـــمٍ  أوْ ، جارِي ـــعُ  ِعْل ـــهِ  يـُْنتَـَف ـــي عـــن) ٣ م خـــد(". لـــه يـــدعو صـــالح ولـــد أو، ِب  أب

   .هريرة

ــــا إنّ : "آخــــر حســــن وحــــديث ــــْؤِمنَ  يـَْلَحــــقُ  ِممَّ ــــنْ  الُم ــــهِ  ِم ــــدَ  َوَحَســــناتِهِ  َعَمِل  بـَْع

ـــهِ  ـــَرهُ  ِعْلمـــاً : َمْوِت ـــداً ، َنَش ـــهُ  صـــاِلحاً  َوَوَل ـــهُ  وُمْصـــَحفاً ، تـَرََك ، بَنـــاه َمْســـِجداً  أوْ ، َورََّث

ــــاً  أوْ  ــــِبيلِ  البْــــنِ  بـَْيت ــــَراه نـَْهــــراً  أوْ ، بَنــــاهُ  السَّ  مالِــــهِ  ِمــــنْ  أْخَرَجهــــا َصــــَدَقةً  أوْ ، أْج

   .هر أبي َعن) هـ(". َمْوتِهِ  بـَْعدِ  ِمنْ  تلحقه، وحَياتِهِ  صحَِّتهِ  ِفي
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ْبـــــرِهِ  ِفــــي َوُهــــوَ  َأْجـــــَرُهنَّ  ِلْلَعْبــــدِ  َيْجــــِري) ٧( َســـــْبعٌ : "آخــــر حســــن وحــــديث  قـَ

 َغــــــَرسَ  أوْ ، بِْئــــــراً  َحَفــــــرَ  أوْ ، نـَْهــــــراً  َأْجــــــَرى َأوْ ، ِعْلمــــــاً  َعلَّــــــمَ  َمــــــنْ : َمْوتِــــــهِ  بـَْعــــــدَ 

ــــَركَ  َأوْ ، ُمْصــــَحفاً  َورَّثَ  َأوْ ، َمْســــِجداً  بـََنــــى َأوْ ، َنْخــــالً   بـَْعــــدَ  لَــــهُ  َيْســــتَـْغِفرُ  َولَــــداً  تـَ

  .أنس عن) سمويه اْلبَـزَّار(". َمْوتِهِ 

 اخــــتلط، شــــبيبته فــــى القــــرآن تعلــــم مــــن: "وفــــي الحــــديث الضــــعيف -

ــــى تعلمــــه ومــــن، ودمــــه بلحمــــه القــــرآن  منــــه تيتفلّــــ فهــــو، كبــــره ف

ـــــه، فيـــــه يعـــــود وهـــــو  فـــــى والبخـــــارى الحـــــاكم،(". مـــــرتين أجـــــره فل

 ابــــــنحــــــل هــــــب عــــــد  العلــــــم، طلــــــب فــــــى والمرهبــــــى تاريخيهمــــــا،

  . يعل عن) عد( هريرة أبى عن) النجار

 فقــــد، يحــــتلم أن قبــــل القــــرآن قــــرأ مــــن: "الموقــــوفوفــــي الحــــديث  -

*  .قولـــه عبـــاس ابـــن عـــن) هـــب مردويـــه، ابـــن(" صـــبي�ا الحكـــم أوتـــى

ـــــا عنـــــه وثبـــــت . * "شـــــاب وهـــــو إال علًمـــــا عـــــالم أوتـــــي مـــــا: "موقوًف

 فـــي إليـــه أنظـــر فكـــأني، شـــاب وأنـــا حفظـــت مـــا أمـــا: "علقمـــةوقـــال 

 .انتهى". ورقة أو قرطاس
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 الجهد واإلجتهاد :  

ــــــــــــــنَـعُّمَ  ِإيَّــــــــــــــاكَ " - ٢١  لَْيُســــــــــــــوا اهللا ِعبــــــــــــــادَ  فــــــــــــــِإنَّ ! والتـَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُمتَـنَـعِِّمينَ     ".ب

  .معاذ عن) هب حم(

  :الشرح

 األنــــس يوجــــب لكنــــه، جــــائزا كــــان وإن بالمبــــاح التــــنعم ألن) والتــــنعم إيــــاك(

  .به

، قصـــــده علـــــى والمداومـــــة التـــــنعم فــــي المبالغـــــة علـــــى محمـــــول هـــــذا إن ثــــم

 عليـــــه اهللا صـــــلى المصـــــطفى أن وغيـــــره المســـــتدرك فـــــي ورد مـــــا ينافيـــــه فـــــال

ــــــة لــــــه أهــــــديت وســــــلم ــــــين بثالثــــــة اشــــــتريت حل ــــــرا) ٣٣( وثالث ، وناقــــــة بعي

 فـــــإن، مثلـــــه غيـــــره فلـــــيس ذلـــــك علـــــى داوم وإن أنـــــه علـــــى، ١٢مـــــرة فلبســـــها

 يخــــاف مــــا علــــى ذلــــك يحملــــه فــــال، المبــــاح حــــدود علــــى واقــــف المعصــــوم

ــــة وأشــــر بطــــر نحــــو مــــن غائلتــــه ــــى وتجــــاوز ومداهن ــــك ونحــــو مكــــروه إل ، ذل

 عظــــيم خطــــر بالمبــــاح تنعمــــه علــــى فــــالتفريج، ذلــــك عــــن فعــــاجز غيــــره وأمــــا

  .الخوف عن إلبعاده

ــــارف قــــال ــــد الع ــــت: الجني ــــى دخل  فســــألته يبكــــي وهــــو الســــري العــــارف عل

 لـــــك أعلقـــــه الكـــــوز هـــــذا أبـــــت يـــــا: فقالـــــت الصـــــبية البارحـــــة جاءتـــــه: فقــــال

                                                           
١٢

ُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ : )٢٠٨/ ٤ك (یح صح   ِبيِّ  أَْھَدى َیِزنَ  ِذي َملِكَ  أَنَّ  َعْنھُ  هللاَّ  هللاُ  َصلَّى لِلنَّ
ِبيُّ  َفَلِبَسَھا، َوَناَقةٍ  َبِعیًرا َوَثَالِثینَ  ِبَثَالَثةٍ  اْشُتِرَیتْ  ُحلَّةً  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ةً  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّ  َھَذا. َمرَّ

َجاهُ  َولَمْ  اْإلِْسَنادِ  َصِحیحُ  َحِدیثٌ    .ووافقھ الذھبي. ُیَخرِّ
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ـــت فنمـــت، يبـــرد ـــة فرأي ـــق أحســـن مـــن جاري ـــت الخل : فقلـــت الســـماء مـــن نزل

  .الكوز فكسرت! المبرد الماء يشرب ال لمن: قالت؟ أنت لمن

ــــَرابِ  َأَحــــبَّ  َكــــانَ : قــــال العربــــي عاملــــه اهللا بلطفــــه الخفــــي إلــــى ســـــيدنا  الشَّ

ـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم  ـــــــوُ المصـــــــطفى علي ـــــــارِدُ  الُحْل  عـــــــن) ك ت حـــــــم(. اْلَب

  .، صحيحعائشة

  

 حكم طلب العلم :  

 عــــــد( ".ُمْســــــِلمٍ  ُكــــــلِّ  َعَلــــــى َفرِيَضــــــةٌ  اْلِعْلــــــمِ  طََلــــــبُ " -٢٢

ـــب ـــن) خـــطّ  طـــص( أنـــس َعـــن) َه ) طـــس( َعلـــيّ  بـــن اْلُحَســـْين َع

ــــــن َعــــــن ــــــن) َتمــــــام( َعبَّــــــاس اْب ــــــن َع ــــــن َعــــــن) طــــــب( عمــــــر اْب  اْب

  .سعيد أبي َعن) َهب طس( َعليّ ) خطّ ( َمْسُعود

  :الشرح

 هــــــذا فــــــي اآلراء وتناقضــــــت األقــــــوال تباينــــــت قــــــد) فريضــــــة العلــــــم طلــــــب(

 األدلــــة تقــــيم فرقــــة وكــــل، قــــوال) ٢٠( عشــــرين نحــــو علــــى المفــــروض العلــــم

ـــــى ـــــبعض وبعـــــض، معـــــارض لكـــــلّ  وكـــــلّ ، علمهـــــا عل ـــــاقض ل  مـــــا وأجـــــود. من

ــــل ــــول، قي ــــا: القاضــــي ق ــــة،  تعلمــــه عــــن مندوحــــة ال م ــــوة، الصــــانع كمعرف  ونب

  .عين فرض تعلمه فإن، ونحوها الصالة وكيفية، رسله

ـــــي قـــــال ـــــاء فـــــي الغزال ـــــم المـــــراد: اإلحي ـــــاهللا العل ـــــي وصـــــفته ب ـــــه تنشـــــأ الت  عن

 يكـــــون يكــــاد بــــل! الكــــالم علــــم مـــــن يحصــــل ال وذلــــك، القلبيــــة المعــــارف
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ـــــا ـــــه مانعـــــا حجاب ـــــه يتوصـــــل وإنمـــــا! من ـــــم! تشـــــاهد فجاهـــــد، بالمجاهـــــدة ل  ث

 .النور من القلب ويمأل الصدور يشرح بما تقريره في أطال

 عبــــــد وفيــــــه: الهيثمــــــي قــــــال) الحســــــينحــــــديث (: )الكــــــالم علــــــى الســــــند(

 اهللا عبــــد فيــــه) عبــــاس ابــــنحــــديث . * (جــــدا ضــــعيف ثابــــت أبــــي بــــن العزيـــز

 فيــــــه) مســــــعود ابــــــنحــــــديث . * (ضــــــعيف رواد أبــــــي بــــــن العزيــــــز عبــــــد بــــــن

ـــن عثمـــان ـــد ب ـــرحمن عب ـــن ال ـــن حمـــاد عـــن القرشـــي عثمـــان ب ـــي ب ، ســـليمان أب

 رواه مــــا إال حمــــاد حــــديث مــــن يقبــــل وال، مجهــــول: البخــــاري قــــال وعثمــــان

  . االختالط بعد عنه رووا عداهم ومن، وشعبة كالثوري القدماء عنه

 ابــــن وقــــال* . صــــحيحا معنــــاه كــــان وإن ضــــعيف: فقــــال النــــووي عنــــه ســــئل

 عنـــــه وســــكت* . ضــــعيف فيــــه مــــا وأحســـــن، شــــيء فيــــه يصــــح ال: القطــــان

ـــــــــه جمعـــــــــت: المصـــــــــنف وقـــــــــال* . مغلطـــــــــاي  طريقـــــــــا) ٥٠( خمســـــــــين ل

 .ســــواه لتصـــحيحه أســــبق لـــم حـــديثا أصــــحح ولـــم، لغيــــره بصـــجته وحكمـــت

 عــــن ثقــــات رجالــــه بســــند شــــاهين أبــــي عنــــد شــــاهد لــــه: الســــخاوي وقــــال* 

  .تابعيا) ٢٠( عشرين نحو عنه ورواه، أنس

  

 الخروج إلى مجلس علم :  

ـــــا" - ٢٣ ـــــنْ  َم ـــــارِجٍ  ِم ـــــي - َيْخـــــُرجُ  َخ ـــــنْ  يـَْعِن ـــــهِ  ِم  ِإالَّ  - بـَْيِت

ـــــانِ  بَِبابِـــــهِ  ـــــدِ  رَايَـــــةٌ : رَايـََت ـــــدِ  َورَايَـــــةٌ  َمَلـــــٍك، بَِي  َفـــــِإنْ  َشـــــْيطَاٍن، بَِي

ـــــَرجَ  ـــــبُّ  ِلَمـــــا َخ ـــــلَّ، َعـــــزَّ  اهللاُ  ُيِح ـــــهُ  َوَج ـــــكُ  اتـَّبَـَع ـــــِه، اْلَمَل  ِبَرايَِت

َلــــمْ   َوِإنْ  بـَْيِتــــِه، ِإلَــــى يـَْرِجــــعَ  َحتَّــــى اْلَمَلــــكِ  رَايَــــةِ  َتْحــــتَ  يـَــــَزلْ  فـَ
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ــــْيطَانُ  اتـَّبَـَعــــهُ  اَهللا، ُيْســــِخطُ  ِلَمــــا َخــــَرجَ  َلــــمْ  ِبَرايَِتــــِه، الشَّ  يـَــــَزلْ  فـَ

ـــْيطَاِن، رَايَـــةِ  َتْحـــتَ  ـــعَ  َحتَّـــى الشَّ عـــن ) حـــم( ".بـَْيتِـــهِ  ِإلَـــى يـَْرِج

  .أبي هريرة

  :الشرح

  .عن عائشة) د" (النساء شقائق الرجال: "خارجة، لحديثو ) َخارِجٍ (

فالرايــــــة أكبــــــر مــــــن . والعلــــــم، وهـــــو دون الرايــــــة: واللــــــواء. الَعَلــــــم )رَايـَتَـــــانِ (

. الصــــغير العلــــم واللــــواء، الكبيــــر العلــــم الرايــــة: القــــيم ابــــن قــــال*  .اللــــواء

 تميـــــل وإليهـــــا عليهـــــا وليقاتـــــل الحـــــرب صـــــاحب يتوالهـــــا التـــــي هـــــي فالرايـــــة

ـــــواء، المقاتلـــــة ـــــة عالمـــــة والل ـــــر كبكب ـــــدور األمي ـــــث معـــــه ت  وقـــــال. * دار حي

 مــــا والرايــــة، عليــــه ويكــــون الــــرمح طــــرف فــــي يعقــــد مــــا اللــــواء: العربــــي ابــــن

ــــه يعقــــد ــــرك في ــــى ويت ــــاح تصــــفقه حت ــــانَ : "وفــــي الحــــديث الحســــن*  .الري  َك

  .عباس ابن) هـ(". أَبـَْيضَ  َوِلَواُؤهُ ، َسْوَداءَ  رَايـَُتهُ 

 ِمــــنْ  الجــــانُّ  َوُخِلــــقَ ، نُــــورٍ  ِمــــنْ  الَمالِئَكــــةُ  ُخِلَقــــتِ " :ثبــــت فــــي الســــنة )َمَلــــكٍ (

  .عائشة عن) م حم(". لكم ُوِصفَ  ِممَّا آَدمُ  َوُخِلقَ ، نارٍ  ِمنْ  مارِجٍ 

  .احترق: ، أو شاط، أي)عن الرحمة( بعد: أي من شطن،) َشْيطَانٍ (

كطلـــــب علـــــم أو طلـــــب معيشـــــة، لمـــــا ثبـــــت فـــــي   )اهللاُ  ُيِحـــــبُّ  ِلَمـــــا َخـــــَرجَ (

ـــــِدهِ  علـــــى َيْســـــَعى َخـــــَرجَ  كـــــانَ  إنْ : "الســـــنة ، اهللا ســـــبيل فـــــي فهـــــو ِصـــــغاراً  ُوْل

، اهللا ســــبيل ِفــــي فـَُهــــوَ  َكِبيــــَرْينِ  َشــــْيَخْينِ  أبــــَوْينِ  علــــى َيْســــَعى خــــرج كــــان وإن

ـــى يســـعى خـــرج كـــان وإن ـــي فـَُهـــوَ  يُِعفُّهـــا نـَْفِســـهِ  عل  كـــانَ  وإنْ ، اللَّـــهِ  َســـِبيلِ  ِف
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ـــَرجَ  ـــَعى َخ ـــاءً  َيْس ـــوَ  َوُمفـــاَخَرةً  رِي  بـــن كعـــب) طـــب(". الشـــيطان ســـبيل ِفـــي فـَُه

  .عجرة

: كخـــــروج المـــــرأة متبرجـــــة، لمـــــا ثبـــــت فـــــي الســـــنة  )اهللاَ  ُيْســـــِخطُ  ِلَمـــــا َخـــــَرجَ (

ُهمْ  َتســــــألُ  َال  ثالَثَــــــةٌ "  ومـــــــاتَ  ِإماَمــــــهُ  وَعَصــــــى الَجماَعــــــةَ  فــــــاَرقَ  رَُجــــــلٌ : َعــــــنـْ

ــــةٌ ، عاِصــــياً  ــــدٌ  أوْ  وأَم ــــنْ  أبــــقَ  َعْب ــــَرأةٌ ، َفمــــاتَ  َســــّيِدهِ  ِم َهــــا غــــابَ  واْم ــــا َعنـْ  َزْوجَه

َـــــةَ  َكفاهـــــا وقـــــدْ  ْنيا َمؤن ـــــَدهُ  فـََتبَـرََّجـــــتْ  الـــــدُّ ـــــال، بـَْع ُهمْ  َتْســـــألْ  َف ـــــنـْ  ع خـــــد(". َع

   .عبيد بن فضالة عن) هب ك طب

  معلى المعلّ صالة الخلق :  

ـــــــــاِلمِ  فضـــــــــل" - ٢٤ ـــــــــى اْلَع ـــــــــدِ  َعَل ـــــــــى َكَفْضـــــــــِلي اْلَعاِب  َعَل

 الســـــــموات وأهـــــــل ومالئكتـــــــه وجـــــــل عـــــــز اهللا ِإنَّ ، َأْدنَـــــــاُكمْ 

ـــــــةِ  َحتَّـــــــى، َواألْرضِ  ـــــــي النَّْمَل ـــــــا ِف ـــــــوتِ  َوَحتَّـــــــى، ُجْحرَِه ، الُح

ـــــــى لَُيَصـــــــلُّونَ  ـــــــرَ  النَّـــــــاسِ  ُمَعلِّـــــــمِ  َعَل ـــــــن) ت( ".الَخيـْ ـــــــي َع  أب

  .أمامة

  :الشرح

 كنســـبة العابـــد شـــرف إلـــى العـــالم شـــرف نســـبة أي )أدنـــاكم علـــى كفضـــلي(

   الرسول شرف

، الصـــــحب" أدنـــــاكم" بقولـــــه المخـــــاطبين فـــــإن، الصـــــحابة شـــــرف أدنـــــى إلــــى

 وهــــذا، "كــــالنجوم أصــــحابي: ")موضــــوع حــــديث فــــي( بــــالنجوم شــــبهوا وقــــد

 ألن، العلــــم مــــن وللعابــــد العبــــادة مــــن للعــــالم بــــد ال أنــــه علــــى ينبــــه التشــــبيه

 مـــــن بـــــه فضـــــلوا فيمـــــا المشـــــاركة يســـــتدعي وبـــــالعلم بالمصـــــطفى تشـــــبيههما
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 متوقفـــــة العمــــل وصــــحة، للعمــــل مقدمـــــة والعلــــم، ال كيــــف. والعمــــل العلــــم

  .العلم قبل القول والعمل: قال البخاري. الطيبي ذكره. العلم على

ــــال ــــالم ألن، أفضــــل العــــالم كــــان إنمــــا: الــــذهبي وق  عابــــدا يكــــن لــــم إذا الع

 بكثيــــر أفضــــل هــــو نقصــــه فمــــع، فقــــه بغيــــر العابــــد وأمــــا. عليــــه وبــــال فعلمــــه

  . بالرئاسة الشغل في همته كفقيه،  تعبد بال فقيه من

 اخـــــتالف عنهــــا ينشـــــأ، متباينــــة إطالقـــــات العلــــم للفـــــظ: العربــــي ابـــــن وقــــال

 لفـــظ فـــي الواقـــع ولاللتبـــاس. والعلمـــاء العـــالم كلفـــظ،  أيضـــا والحكـــم الحـــد

، "العابـــد علـــى العـــالم فضـــل" خبـــر معنـــى فـــي النـــاس مـــن كثيـــر غلـــط، العلـــم

ــــوه ــــى فحمل ــــه عل ــــالمعنى الفقي ــــارف ب ــــك يكــــون وأن، اآلن المتع  والتقابــــل ذل

ــــين ــــد العــــالم ب ــــافي الحــــديث فــــي والعاب ــــي العلــــم صــــفة فــــي االشــــتراك ين  الت

. الجملــــة فــــي الفقــــه علــــم بــــدون عابــــد ال إذ، الظــــاهر هــــو كمــــا التقابــــل بهــــا

 العلـــــم مـــــن أفضـــــل العبـــــادة أن علـــــى االتفـــــاق، الحجـــــة هـــــذه مـــــن وأوضـــــح

 والحــــــديث، العــــــالم علــــــى العابــــــد فضــــــل فيقتضــــــي، بهــــــا المتعلــــــق العملــــــي

ــــــا التفضــــــيل أن الواضــــــح ومــــــن. بخالفــــــه مصــــــرح  بحســــــب هــــــو إنمــــــا ههن

  . فافهم العنواني الوصف

ــــة التوجيهــــات أن علــــى ــــا قليل ــــرة هن  إليهــــا يلتفــــت فــــال، بتعســــف لكــــن، كثي

ـــد ـــق. المحصـــلين عن ـــه مـــا ذلـــك فـــي والتحقي ـــم: "ونصـــه اإلســـالم حجـــة قال  ث

 بكيفيــــــة العلــــــم هــــــو يكــــــون أن إمـــــا يخلــــــو ال العمــــــل علــــــى المقــــــدم العلـــــم

 علمـــــا يكـــــون أن وإمـــــا، العبـــــادات كيفيـــــة وعلـــــم الفقـــــه علـــــم وهـــــو، العمـــــل

 فضـــــل أن أحـــــدهما: لـــــوجهين، المـــــراد هـــــو األول يكـــــون أن وباطـــــل، ســـــواه
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 جـــاهال كـــان فـــإن، العبـــادات علـــم لـــه الـــذي هـــو والعابـــد العابـــد علـــى العـــالم

ــــــث فهــــــو ــــــاني. فاســــــق عاب ــــــم أن: والث ــــــن أشــــــرف يكــــــون ال بالعمــــــل العل  م

 أن يســــــتحيل لغيــــــره يــــــراد ومــــــا. للعمــــــل يــــــراد العملــــــي العلــــــم ألن، العمــــــل

، جيــــــد غيــــــر االتفــــــاق ودعــــــواه، كالمــــــه هنــــــا إلــــــى". منــــــه أشــــــرف يكــــــون

 بالعبــــادة المتعلــــق العلــــم منــــه الــــذي الفقــــه لــــتعلم التخلــــي بــــأن لتصــــريحهم

 ينـــادي تـــرى كمـــا فهـــو، العبـــادة مـــن هـــو الـــذي بالنفـــل االشـــتغال مـــن أفضـــل

  .االتفاق هذا برد

 العظـــــيم التفـــــاوت لبيـــــان مســـــتأنفة جملـــــة: الطيبـــــي قـــــال) ومالئكتـــــه اهللا إن(

 العـــــالم ونفـــــع، نفســـــه علـــــى مقصـــــور العابـــــد نفـــــع وأن، والعابـــــد العـــــالم بـــــين

  . النملة حتى، الخالئق إلى متجاوز

 تخصــــــيص، المالئكــــــة علــــــى الســــــماوات أهــــــل عطــــــف) أهــــــل الســــــماوات(

 مـــــــن واألرض الســـــــماوات عـــــــن خارجـــــــة أمكنـــــــة وســـــــكان العـــــــرش بحملـــــــة

  .النصوص في ثبت كما،  المقربين المالئكة

ـــــاس معلـــــم علـــــى ليصـــــلون( ـــــر الن  لتخلـــــيهم طـــــالبين، لهـــــم يســـــتغفرون )الخي

 علمهـــــم بركـــــة ألن، واألدنـــــاس األوضـــــار مـــــن بهـــــم يبـــــق وال، ينبغـــــي ال عمـــــا

  .العالم أحوال النتظام سبب وفتواهم وإرشادهم وعملهم

ـــــرهم علـــــى للعقـــــالء تغليـــــب) ونيصـــــلّ (  اهللا مـــــن الصـــــالة فـــــإن، واشـــــتراك غي

ــــن، ١٤اســــتغفار المالئكــــة ومــــن، ١٣رحمــــة ــــر وم ــــة وال. وطلــــب دعــــاء الغي  رتب
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وھو الراجح، وقد ذكره البخاري في الصحیح، وهللا . ثناؤه: مغفرتھ، وقال أبو العالیة: وقیل  
  .أعلم
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 والــــدعاء باالســــتغفار المخلوقــــات وجميــــع المالئكــــة تشــــتغل مــــن رتبــــة فــــوق

 فـــــي ليتنـــــافس وأنـــــه، بموتـــــه ينقطـــــع ال ثوابـــــه كـــــان ولهـــــذا، القيامـــــة إلـــــى لـــــه

  . األعلى المأل بدعاء فكيف، صالح رجل دعوة

ــــــات إلهــــــام وأمــــــا ــــــه االســــــتغفار الحيوان ــــــل، ل  لمصــــــالح خلقــــــت ألنهــــــا: فقي

ــــــافعهم العبــــــاد ، يحــــــرم ومــــــا منهــــــا يحــــــل مــــــا المبينــــــون هــــــم والعلمــــــاء، ومن

، القتلــــــة بإحســــــان حتــــــى، عنهــــــا الضــــــر ودفــــــع إليهــــــا باإلحســــــان ويوصــــــون

 فـــــي وذلـــــك، النعمـــــةلتلـــــك  شــــكر لـــــه فاســـــتغفارهم، ١٥المثلـــــة عـــــن والنهــــي

 علــــيهم فوائــــده وعــــود، أشــــد العلــــم إلــــى احتيــــاجهم ألن، آكــــد البشــــر حــــق

 .أتم

 الثقلـــــــين ذكـــــــر بعـــــــد والحـــــــوت النملـــــــة ذكـــــــر) حتـــــــى النملـــــــة والحـــــــوت(

. الـــــرحيم الـــــرحمن طريقـــــة علـــــى الحيـــــوان أنـــــواع لجميـــــع تتمـــــيم، والمالئكـــــة

ــــــة بالــــــذكر والحــــــوت النملــــــة وخــــــص  وحصــــــول المطــــــر إنــــــزال علــــــى للدالل

، "ترزقــــــون وبهــــــم تنصــــــرون بهــــــم: "قــــــال كمــــــا،  ببــــــركتهم والخصــــــب الخيــــــر

ـــــذي الحـــــوت أن حتـــــى ـــــى يفتقـــــر ال ال ـــــره افتقـــــار العلمـــــاء إل ـــــه غي  فـــــي لكون

  .القاضي ذكره. ببركتهم أبدا يعيش، الماء جوف

 البركـــــة بحصـــــول صـــــالتها بـــــأن مشـــــعر، وتخصيصـــــها النملـــــة ذكـــــر) النملـــــة(

 فـــــــي القـــــــوت وادخارهـــــــا القنيـــــــة النملـــــــة دأب فـــــــإن، الســـــــماء مـــــــن النازلـــــــة

  . للترقي الغاية كلمة وإعادة. الحيتان إلى منها التدرج ثم، جحرها
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  .زید بن هللا عبد َعن) خَ  حم(": َوالُمْثلَةِ  النھبى عن نھى"حدیث   
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ـــــــى الســـــــند( ـــــــال) الكـــــــالم عل ـــــــب: الترمـــــــذي ق ـــــــي، )ضـــــــعيف: أي( غري  وف

ــــاوي الصــــدر قــــال. صــــحيح حســــن: نســــخة ــــد وفيــــه: المن ــــن الولي ــــل ب ، جمي

ــــو نــــهليّ  : وقــــال الحــــافظ: قــــال العربــــي عاملــــه اهللا بلطفــــه الخفــــي*  .زرعــــة أب

  .، فحديثه حسن إن شاء اهللا"صدوق يخطئ"

 

 من العلم عدم الشبع :  

ــــــــانِ " - ٢٥ ُهوَم ــــــــبُ : َيْشــــــــبَـَعانِ  الَ  َمنـْ ــــــــمٍ  طَاِل ــــــــبُ ، ِعْل  َوطَاِل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َي    ".ُدنـْ

   .َعبَّاس اْبن َعن) اْلبَـزَّار( أنس َعن) عد(

  :الشرح

 مـــــــن، الـــــــنهم ومنـــــــه. الشـــــــيء علـــــــى الحـــــــرص شـــــــدة: النهمـــــــة) منهومـــــــان(

 إلـــــى الحـــــديث فـــــي ذهـــــب إن: الطيبـــــي قـــــال. * النهايـــــة فـــــي كمـــــا،  الجـــــوع

ـــــدم اســـــتعارة "يشـــــبعان ال" كـــــان،  األصـــــل  ذهـــــب وإن. حرصـــــهما انتهـــــاء لع

ــــة المنهــــوم أفــــراد جعــــل تشــــبيها يكــــون، الفــــرع إلــــى  المعــــروف أحــــدها: ثالث

 أبلــــغ وجعلهمــــا، والــــدنيا العلــــم مــــن واآلخــــرين، الجــــوع مــــن المنهــــوم وهــــو

 هــــــو منهمــــــا المحمــــــود كــــــان وإن، كــــــذلك إنــــــه ولعمــــــري. المتعــــــارف مــــــن

  .}علما دنيز  رب وقل{ بقوله رسوله اهللا أمر ثم ومن، العلم

 الـــــــدنيا صـــــــاحب أمـــــــا !يســـــــتويان ال: عقبـــــــه مســـــــعود ابـــــــن قـــــــول ويعضـــــــده

  !الرحمن رضا من فيزداد العلم صاحب وأما، الطغيان في فيتمادى
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 مـــــا نفســـــه علـــــى يحمـــــل أن وهـــــو، اســـــتعارة بـــــالعلم الـــــنهم: الراغـــــب وقـــــال

 وهــــذا. أبقــــى ظهــــرا وال قطــــع أرضــــا ال والمنبــــت، فينبــــت عنــــه قواهــــا يقصــــر

ـــــه الحـــــديث فـــــي: المـــــاوردي قـــــول مـــــن أقـــــوى التقريـــــر  العلـــــم أن علـــــى تنبي

ـــه بقـــي مـــا يقتضـــي ـــأخر مـــا ويســـتدعي، من ـــه ت ـــيس، عن ـــه للراغـــب ول  قناعـــة في

  .ببعضه

 وبهيميــــة ســــبعية أوصــــاف أربعــــة اإلنســــان فــــي اجتمــــع: اإلســــالم حجــــة قــــال

 أفعـــــال يتعـــــاطى الغضـــــب عليـــــه ســـــلط حيـــــث مـــــن فهـــــو، وربانيـــــة وشـــــيطانية

ـــــتهجم مـــــن الســـــباع ـــــى ال ـــــاس عل ـــــر والبغضـــــاء وشـــــتم ضـــــرب بنحـــــو الن  وغي

ـــــك ـــــث ومـــــن، ذل ـــــه ســـــلط حي  كشـــــره البهـــــائم أفعـــــال يتعـــــاطى الشـــــهوة علي

: تعــــالى قــــال كمــــا،  ربــــاني أمــــر نفســــه فــــي إنــــه حيــــث ومــــن، وشــــبق وحــــرص

ـــــل{ ـــــدعي} ربـــــي أمـــــر مـــــن الـــــروح ق  االســـــتيالء ويحـــــب، الربوبيـــــة لنفســـــه ي

 واالنســـــالل بالربانيـــــة والتعـــــوذ بـــــاألمور واالســـــتبداد والتخصـــــص واالســـــتعالء

 لنفســــه ويــــدعي، كلهــــا العلــــوم علــــى اإلطــــالع ويشــــتهي، العبوديــــة رتبــــة عــــن

، العلــــم إلــــى نســــب إذا ويفــــرح، األمــــور بحقــــائق واإلحاطــــة والمعرفــــة العلــــم

 . منه يشبع ال ذلك على حريص وهو

ـــــس(: )الكـــــالم علـــــى الســـــند( ـــــن أنالســـــيوطي  صـــــنيع ظـــــاهر )حـــــديث أن  اب

ــــل، بخالفــــه واألمــــر، وأقــــره خرجــــه عــــدي ــــالرد تعقبــــه ب ــــن محمــــد: فقــــال ب  ب

. منكــــرة بأشــــياء فيحــــدث الحــــديث يســــرق كــــان،  ضــــعيف رجالــــه أحــــد يزيــــد

 ابــــنحـــديث (*  .يصــــح ال حـــديث: العلــــل فـــي الجــــوزي ابـــن قــــال ثـــم ومـــن

  .ضعيف وهو سليم أبي بن ليث فيه: الهيثمي قال) عباس
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ــــنْ : "وفــــي الحــــديث الضــــعيف - ــــنْ المــــؤمن  َيْشــــَبعَ  َل ــــرٍ  ِم ، َيســــَمُعهُ  َخْي

 .سعيد أبي عن) حب ت(". الجنة منتهاه يكون َحتَّى

  

 العلم بالتعلم :  

ـــــــا" - ٢٦ ـــــــمُ  إنّم ـــــــالتّـَعلُّمِ  الِعْل ـــــــا، ب ـــــــمُ  وإنّم ـــــــالّتَحلُّمِ  الِحْل ، ب

ـــــــرَ  يـََتَحـــــــرَّ  وَمـــــــنْ   ".يـَُوقَّـــــــهُ  الّشـــــــرَّ  يـَتَّـــــــقِ  ومـــــــنْ ، يـُْعَطـــــــهُ  الَخيـْ

ـــــي الـــــدارقطني( ـــــَراد ِف ـــــي َعـــــن) خـــــطّ  اْألَفْـ ـــــَرة أب ) خـــــطّ ( ُهَريـْ

  .الدرداء أبي عن

  :الشرح

  . تحصيله أي )العلم إنما(

ـــــــالتعلم( ـــــــالم  )ب ـــــــىبضـــــــم ال ـــــــه كمـــــــا الصـــــــواب عل ـــــــروى، الزركشـــــــي قال  وي

 وورثــــــتهم األنبيــــــاء عــــــن المــــــأخوذ إال المعتبــــــر العلــــــم لــــــيس: أي" بــــــالتعليم"

، عـــــنهم وأخـــــذه أهلـــــه مـــــن واكتســـــابه طلبـــــه: وتعلمـــــه. التعلـــــيم ســـــبيل علـــــى

  . منابه عنه ناب من أو الشارع من بتعلم إال علم فال. كانوا حيث

 فهــــم هــــو إنمــــا، والرياضــــة والمجاهــــدة والتقــــوى العبــــادة تفيــــده مــــا) العلــــم(

ــــول ويوســــع، الصــــدور ويشــــرح، األصــــول يوافــــق ــــم. العق  لمــــا ينقســــم هــــو ث

، العبــــادات دائــــرة تحــــت يــــدخل ال مــــا ومنــــه، األحكــــام دائــــرة تحــــت يــــدخل

 أشــــارت وإن، الضــــمائر تفهمــــه ال مــــا ومنــــه، اإلشــــارة يتناولــــه ممــــا كــــان وإن

  !فافهم متلقيه عند وتحققه مشاهده عند وضوحه في الحقائق إليه

  !إليه يحتاج متى يدري ال أحدكم فإن تعلموا: مسعود ابن قال
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 عنـــد ثوبـــه يشـــد كـــان أنـــه إال للعلـــم شـــهاب ابـــن ســـبقنا مـــا: ســـعد ابـــن وقـــال

  .الحداثة تمنعنا وكنا، ويسأل صدره

  .علمه رق، وجهه رق من: الثوري وقال

  .متكبر وال مستحي يتعلم ال: مجاهد وقال

 وقلـــــب ســـــؤول بلســـــان: قـــــال؟ العلـــــم هـــــذا نلـــــت بمـــــا: عبـــــاس البـــــن وقيـــــل

  .عقول

 الحلــــــم: الراغــــــب قــــــال. * إليــــــه وتنشــــــيطها الــــــنفس ببعــــــث أي )بــــــالتحلم(

 قضــــــاء عــــــن إمســــــاكها والــــــتحكم، الغضــــــب هيجــــــان عــــــن الــــــنفس إمســــــاك

  .الغضب هاج إذا الوطر

ـــــر يتحـــــر ومـــــن( ـــــن )يعطـــــه الخي ـــــر تحصـــــيل فـــــي يجتهـــــد م  اهللا يعطـــــه، الخي

  .إياه تعالى

ـــــق ومـــــن( ـــــة فـــــي )يت ـــــي زاد. * يتـــــوق: رواي : روايتيهمـــــا فـــــي والبيهقـــــي الطبران

: الجنــــة لكــــم أقــــول وال، العلـــى الــــدرجات يســــكن لــــم فيـــه كــــن مــــن ثـــالث"

  ".تطير سفر من رده أو، استقسم أو، تكهن من

 غيـــــر نـــــادر لكنـــــه اإللهـــــي بـــــالفيض العلـــــم ويحصـــــل: بعضـــــهم قـــــال ]تنبيـــــه[

 الفضــــــائل: الراغــــــب قــــــال* . الغالــــــب نحــــــو الكــــــالم ممّ ـتــــــ فلــــــذا، مطــــــرد

، وجهـــــــين علـــــــى يحصـــــــل منهـــــــا ضـــــــرب وكـــــــل، وعملـــــــي نظـــــــري ضـــــــربان

 ويتقــــــوى، وممارســــــة وتــــــدرب زمــــــان إلــــــى يحتــــــاج بشــــــرى بــــــتعلم: أحــــــدهما

ـــه اإلنســـان ـــيهم وإن، فدرجـــة درجـــة في ـــه مـــن ف ـــى يكفي  بحســـب، ممارســـة أدن

  .والبالدة الذكاء في الطبائع اختالف
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،  تعلــــم بغيــــر عالمــــا إنســــان يولــــد أن نحــــو، إلهــــي بفــــيض يحصــــل: والثــــاني

 علـــــيهم األنبيـــــاء مـــــن وغيرهمـــــا والســـــالم الصـــــالة عليهمـــــا ويحيـــــى كعيســـــى

 يحصــــل لــــم مــــا ممارســــة بغيــــر المعــــارف مــــن لهــــم حصــــل الــــذين، الســــالم

 علــــيهم األنبيـــاء لغيـــر يحصـــل قـــد ذلـــك أن الحكمـــاء بعـــض وذكـــر. لغيـــرهم

ــــة فــــي الســــالم ــــة بعــــد الفيئ ــــدرب كــــان وكلمــــا، الفيئ ــــالطبع يكــــون فقــــد يت ،  ب

ــــــا وســــــخيا اللهجــــــة صــــــادق يوجــــــد كصــــــبي ــــــد، بعكســــــه وآخــــــر، وجريئ  وق

ـــالتعلم يكـــون  كامـــل فهـــو وتعلمـــا وعـــادة طبعـــا فاضـــال صـــار فمـــن، والعـــادة ب

 .الرذيلة كامل فهو رذال كان ومن، الفضيلة

  : )الكالم على السند(

ــــم. انتهــــى. ضــــعيف ســــنده: العراقــــي الحــــافظ قــــال )حــــديث أبــــي هــــر(*   ول

  .بمحمود وليس مجالد بن إسماعيل فيه ألن وذلك، ضعفه وجه يبين

 أبــــي بــــن الحنفــــي بــــن محمــــد فيــــه: الهيثمــــي قــــال )الــــدرداء أبــــيحــــديث (* 

ــــد ــــال. كــــذاب وهــــو يزي ــــن محمــــد: الســــخاوي وق ، كــــذاب هــــذا الحســــن ب

ـــر مـــن المـــدخل فـــي البيهقـــي رواه لكـــن ـــه غي ـــي عـــن جهت ـــدرداء أب ـــا ال ، موقوف

ــــــــه ورواه ــــــــب المــــــــذكور بــــــــاللفظ مرفوعــــــــا عن ــــــــه فــــــــي الخطي  رياضــــــــة" كتاب

 وعـــــــن العســـــــكري عنـــــــه أخرجـــــــه أنـــــــس عـــــــن البـــــــاب وفـــــــي". * المتعلمــــــين

  . معاوية

 ثـــم فتبعتهـــا، كثيـــرة نســـخ فـــي مـــا هـــو للطبرانـــي الحـــديث عـــزو مـــن ذكـــر ومـــا

: خـــط بـــل، للطبرانـــي فيهـــا أجـــد فلـــم، بخطـــه المصـــنف نســـخة علـــى وقفـــت

  )الفيض. (الدرداء أبي عن



 
 

٤٤ 
 

 أيهـــــا يـــــا: "بلفـــــظ معاويـــــة حـــــديث مـــــن والطبرانـــــي عاصـــــم أبـــــي ابـــــن ورواه

 خيـــرا بـــه اهللا يـــرد ومـــن، بالتفقـــه والفقـــه، بـــالتعلم العلـــم إنمـــا! تعلمـــوا النـــاس

 ألن، حســـن إســـناده: المختصـــر فـــي حجـــر ابـــن قـــال* ". الـــدين فـــي يفقهـــه

ـــــه اعتضـــــد مبهمـــــا فيهمـــــا ـــــزار وروى. آخـــــر وجـــــه مـــــن لمجيئ  مـــــن نحـــــوه الب

ـــــيم أبـــــو ورواه، موقوفـــــا مســـــعود ابـــــن حـــــديث ـــــال، مرفوعـــــا نع  بمـــــن تغتـــــرّ  ف

  !البخاري كالم من جعله

 العمل بالعلم :  

ـــــْومَ  كـــــانَ  إَذا اللَّـــــهَ  إنّ " - ٢٧ ـــــِزلُ  القَياَمـــــةِ  يـَ ـــــى يَن  الِعبـــــادِ  ِإَل

ـــــنَـُهمْ  لِيَـْقِضـــــيَ  ـــــلُّ ، بـَيـْ ـــــةٍ  وَُك ـــــنْ  فـــــأوَّلُ ، َجاثيـــــةٌ  أُمَّ  بِـــــهِ  يَـــــْدُعو َم

ــــلٌ  ــــْرآنَ  َجَمــــعَ  رَُج ــــلٌ ، الُق ــــلَ  َورَُج ــــي قُِت ــــلٌ ، اللَّــــهِ  َســــِبيلِ  ِف  َورَُج

َزْلــــتُ  َمــــا ُأَعلِّْمــــكَ  ألَــــمْ : للقــــارئ اهللا فيقــــول. المــــال َكِثيــــرُ   أَنـْ

 بمـــا عملـــت فمـــاذا: قـــال. رب يـــا بلـــى: قـــالَ ؟ َرُســـوِلي علـــى

ــــتُ : قــــالَ  َعِلْمــــَت؟ ــــهِ  أقُــــومُ  ُكْن ــــاءَ  ِب ــــلِ  آن ــــاءَ  اللَّْي ، النَّهــــارِ  وآن

ــــولُ  ــــهُ  اللَّــــهُ  فيَـُق ــــولُ ! َكــــَذْبتَ : ل ــــهُ  َوَتق ! َكــــَذْبتَ : الَمالِئَكــــةُ  ل

َقــــدْ ، "قــــارئ فــــالن" يقــــال أن أردت بــــل: لــــهُ  اللَّــــهُ  ويـَُقــــولُ   فـَ

   ".َذلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  ِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ 

   .هريرة أبي عن) ك ت(

  :الشرح
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ـــــةٍ  وَُكـــــلُّ ( ـــــةٌ  ُأمَّ ـــــى َكـــــَدَعا َجثَـــــا: اْلَقـــــاُموسِ  ِفـــــي قَـــــالَ  )َجاثَِي ـــــو�ا، َورََم  َوُجِثي�ـــــا ُجثـُ

  .َأَصاِبِعهِ  َأْطَرافِ  َعَلى قَامَ  َأوْ ، رُْكَبتَـْيهِ  َعَلى َجَلسَ : ِبَضمِِّهَما

 َواِحـــــُدَها: اْألَْخَفـــــشُ  قَـــــالَ  .َســـــاَعاتِهِ  )اللَّْيـــــلِ  آنَـــــاءَ (. َحِفظَـــــهُ  )اْلُقـــــْرآنَ  َجَمـــــعَ (

ـــى ـــل، ِإًن ـــ مث ـــل، ىمًع ـــو إنـــى واحـــدها: وقي ـــوٌ  وإن ـــالُ ، َوِإنـْ ـــنَ  َمَضـــى: يـَُق  اللَّْيـــلِ  ِم

َيانٌ  ِإنـَْوانٌ    .َوِإنـْ

  .َوَغَرُضكَ  َمْقُصوُدكَ  َفَحَصلَ  اْلَقْولُ  َذِلكَ  َأيْ  )َذِلكَ  ِقيلَ  فـََقدْ (

  . كريم َسِخيٌّ  )َجَوادٌ (. َماَلكَ  ُأْكِثرْ  )َعَلْيك ُأَوسِّعْ (

  . ُشَجاعٌ  َأيْ ، يُْدَغمُ  َوَقدْ ، َمْهُموزٌ  فـَُهوَ ، الجرة من فعيل )جريئ(

 . ُتوَقدُ  )ُتَسعَّرُ (

ــــهِ  َوِشــــدَّةِ  الرِّيَــــاءِ  َتْحــــرِيمِ  تغلــــيظ َعَلــــى َدلِيــــلٌ  َواْلَحــــِديثُ   اْلَحــــثِّ  َوَعَلــــى، ُعُقوبَِت

ْخـــــَالصِ  ُوُجـــــوبِ  َعَلـــــى ـــــي اْإلِ ـــــالَ  َكَمـــــا،  اْألَْعَمـــــالِ  ِف َعـــــاَلى َق ـــــُروا َوَمـــــا( تـَ  ِإالَّ  ُأِم

  . )الدين َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  لِيَـْعُبُدوا

ــــَوارَِدةَ  اْلُعُموَمــــاتِ  َأنَّ : َوِفيــــهِ   اللَّــــهَ  َأرَادَ  ِلَمــــنْ  ِهــــيَ  ِإنََّمــــا، اْلِجَهــــادِ  َفْضــــلِ  ِفــــي اْل

ــــاَلى ــــَذِلكَ  تـََع ــــَذِلكَ ، ُمْخِلًصــــا ِب ــــاءُ  وََك ــــى الثـََّن ــــى اْلُعَلَمــــاءِ  َعَل ــــي اْلُمْنِفِقــــينَ  َوَعَل  ِف

َراتِ  ُوُجوهِ    . ُمْخِلًصا تـََعاَلى ِللَّهِ  َذِلكَ  فـََعلَ  َمنْ  َعَلى َمْحُمولٌ  ُكلُّهُ ،  اْلَخيـْ

 فـَلَـــــنْ ، تـََعلَُّمـــــوا أنْ  ِشـــــْئُتمْ  َمـــــا تـََعلَُّمـــــوا: "وفـــــي الحـــــديث الضـــــعيف -

َفَعُكمُ  ــــنـْ  معــــاذ عــــن) خــــطّ  عــــد(". تـَْعَلُمــــونَ  ِبمــــا تـَْعَملُــــوا َحتَّــــى اهللا يـَ

   .الدرداء أبي عن) عساكر ابن(
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ــــَواهللا، ِشــــْئُتمْ  َمــــا الِعْلــــمِ  ِمــــنَ  تـََعلَُّمــــوا": )ضــــعيف( ومثلــــه -  تَــــؤَجُروا َال  فـَ

ــــعِ  ــــمِ  ِبَجْم ــــوا َحتَّــــى الِعْل ــــو(". تـَْعَمُل ــــن اْلحســــن أَُب ــــِديِنيّ  األخــــرم ب  اْلَم

 .أنس َعن) َأَمالِيهِ  ِفي

  

 مجلس التعقيب :  

ـــــَذا! أْبِشـــــُروا" - ٢٨ ـــــمْ  َه ـــــَتحَ  قـــــد رَبُُّك ـــــا فـَ ـــــنْ  بَاب ـــــوابِ  ِم  أْب

ـــــــماءِ  ـــــــمُ  يـُبَـــــــاِهي، السَّ  ِإلَـــــــى اْنظـــــــُروا: يـَُقـــــــولُ  الَمالِئَكـــــــةَ  ِبُك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدي   ، ِعب

   ".أخــــــــــــــرى يـَْنظــــــــــــــُرونَ  وُهــــــــــــــمْ ، َفرِيَضــــــــــــــةً  َقَضــــــــــــــْوا قــــــــــــــد

   .عمرو ابن عن) هـ حم(

  :الشرح

ــــال العربــــي عفــــا اهللا عنــــه الصــــالة والســــالم لمــــن جلــــس فــــي  قالــــه عليــــه: ق

ــــوس فــــي مجلــــس العلــــم  ــــين المغــــرب والعشــــاء لــــذكر اهللا، والجل المســــجد ب

  .واهللا أعلم. ال شّك أنه من ذكر اهللا

 وكـــــذا، ثقـــــات رجالـــــه إســـــناد هـــــذا) : ٥٤/١( الزوائـــــد فـــــى البوصـــــيرى قـــــال

 أبــــى بــــين باالنقطــــاع أعلــــه ولكنــــه) ١/١٦٠( الترغيــــب فــــى يالمنــــذر  قــــال

 أخرجـــــه أخـــــرى طريـــــق ولـــــه. أعلـــــم واهللا ،لـــــه وجـــــه وال، عمـــــرو وابـــــن أيـــــوب

 بــــــن اهللا عبــــــد بــــــن مطــــــرف عــــــن زيــــــد بــــــن علــــــى عــــــن) ٢/٢٠٨( أحمــــــد

، الشـــواهد فـــى بـــه البـــأس إســـناد وهـــذا. بـــه عمـــرو بـــن اهللا عبـــد عـــن الشـــخير
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ـــه  مـــن ضـــعف ففيـــه جـــدعان ابـــن هـــو زيـــد بـــن يعلـــ غيـــر ثقـــات كلهـــم رجال

  . حفظه قبل

ــــ( ــــي التعقيــــب: الصــــحاح فــــي) بعّق ــــوس، الصــــالة ف  يقضــــيها أن بعــــد الجل

ـــــدعاء ـــــي .مســـــألة أو ل ـــــي عقـــــب مـــــن" :الحـــــديث وف  فـــــي فهـــــو، الصـــــالة ف

ـــــــــب: الســـــــــيوطي وقـــــــــال*  ١٦."الصـــــــــالة  انتظـــــــــار، المســـــــــاجد فـــــــــي التعقي

  .الصالة بعد الصلوات

 الركبــــــة أن علــــــى دليــــــل وفيــــــه. كشــــــف )حســــــر(. الــــــنفس أعجلــــــه) حفــــــزه(

  .بعورة ليست

 عقــــــب المســــــجد فــــــي والجلــــــوس، الجماعــــــة صــــــالة انتظــــــار فضــــــل: هوفيــــــ

 المصــــــــلين بعبــــــــاده مالئكتــــــــه اهللا يبــــــــاهي ألن ســــــــبب ذلــــــــك وأن، الصــــــــالة

  .للصالة انتظارا المساجد في والجالسين

  . ثقات ورجاله صحيح إسناده هذا: الزوائد في) درجة الحديث(

  

 مجلس السماع :  

ــــنْ  وُيْســــَمعُ ، ِمــــْنُكمْ  وُيْســــَمعُ ، َتْســــمُعونَ " - ٢٩  َيْســــمعُ  ِممَّ

  .عباس ابن عن) ك د حم( ".ِمْنُكمْ 

  :الشرح

                                                           
١٦

أما الصحیح المشھور، . كذا ذكره المناوي، ولم أجده في كتب التخریج لدّي، والعلم عند هللا  
الَةَ  َیْنَتِظرُ  الَمْسِجدِ  ِفي انَ كَ  َمنْ : "فلفظھ الَةِ  ِفي َفُھوَ ، الصَّ  سھل عن) حب ن حم(". ُیْحِدثْ  لَمْ  َما الصَّ

  .سعد بن



 
 

٤٨ 
 

ــــــر) تســــــمعون( ــــــى خب ــــــر بمعن ــــــي لتســــــمعوا أي، األم ــــــوه، الحــــــديث من  وتبلغ

 يخــــــرج وإنمــــــا: الزمخشــــــري قــــــال. * مــــــنكم بعــــــدي مــــــن وليســــــمعه، عنــــــي

 فيجعــــل، بــــه المــــأمور إيجــــاد إيجــــاب فــــي للمبالغــــة الخبــــر صــــورة فــــي األمــــر

  .عنه مخبر فهو، يوجد كأنه

ـــــذلك  المـــــأخوذ الميثـــــاق وهـــــو، التبليـــــغ ويحصـــــل، وينشـــــر العلـــــم يظهـــــر وب

  . العلماء عن

ــــــي قــــــال ــــــه مــــــن هــــــذا: العالئ ــــــي معجزات ــــــه بوقوعهــــــا وعــــــد الت  وأوصــــــى، أمت

ــــم نقلــــة يكرمــــوا أن أصــــحابه  يــــزل ولــــم، أمــــره الصــــحابة امتثلــــت وقــــد، العل

 إلــــــى ونقلــــــوه، التــــــابعون عــــــنهم ذلــــــك وتلقــــــى، وأقوالــــــه أفعالــــــه عنــــــه ينقــــــل

 .اآلن إلى عصر كل في ذلك على العمل واستمر، أتباعهم

، الــــذهبي وأقـــره، لـــه علـــة وال صـــحيح: الحــــاكم قـــال) الكـــالم علـــى الســـند(

 الحـــــديث هـــــو ذا أنالســـــيوطي  صـــــنيع وظـــــاهر* . حســـــن: العالئـــــي وقـــــال

 ســــمان قــــوم ذلــــك بعــــد مــــن يــــأتي ثــــم: "بقيتــــه بــــل، بخالفــــه واألمــــر، بتمامــــه

  ".يسألوا أن قبل ويشهدون، السمن يحبون
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 مجلس الصباح :  

ــــُدوَ  أنْ  ُيِحــــبُّ  أيُّكــــمْ " - ٣٠ ــــْومٍ  كــــلَّ  يـَْغ ــــى يـَ  أوْ  بُْطحــــانَ  ِإَل

 ِفـــي، زَْهـــَراَوْين، َكْومـــاَوْين،  بِنـــاقـَتَـْين ِمْنـــهُ  فَيـــْأِتيَ ، الَعقيـــقِ  ِإلَـــى

ـــــــرِ  ـــــــمٍ  َغْي ـــــــألنْ ؟ رَِحـــــــمٍ  َقْطـــــــعِ  َوَال  ِإْث ـــــــى أَحـــــــدُكمْ  يـَْغـــــــُدوَ  َف  ِإَل

َيـــــتَـَعلَّمُ ، الَمْســـــِجدِ  ـــــرٌ ، اهللا ِكتـــــابِ  ِمـــــنْ  آيـَتَــــــْينِ  يـَْقـــــَرأُ  أوْ  فـَ  َخيـْ

ــــرٌ  َوثــــَالثٌ . نــــاقـَتَـْينِ  ِمــــنْ  لــــهُ  ــــرٌ  وأْربَــــعٌ . ثَــــالثٍ  ِمــــنْ  لــــهُ  َخيـْ  َخيـْ

ــــــــــــهُ  ــــــــــــنْ  ل ــــــــــــعٍ  ِم ــــــــــــنْ ، أْرَب ــــــــــــَداِدِهنَّ  وِم ــــــــــــنَ  أْع ــــــــــــلِ  ِم    ".اِإلِب

  .عامر بن عقبة َعن) د م حم(

  :الشرح

  .يثرب/ طيبة / طابة /  اْلَمِديَنة ِبقرب َموِضع) بطحان(

لَـــةَ  أَتَـــاِني: "ثبـــت فـــي فضـــلها )العقيـــق(  َصـــلِّ : فـََقـــالَ  رَبـِّــي ِعْنـــد ِمـــنْ  آتٍ  اللَّيـْ

ـــــةٍ  ِفـــــي ُعْمـــــَرةٌ : وقُـــــلْ  - الَعِقيـــــقَ  يـَْعِنـــــي - الُمَبـــــاَركِ  الـــــَواِدي َهـــــَذا ِفـــــي ". َحجَّ

  .عمر عن) د خَ  حم(

ْثِنَية )كوماوين( ِبل من السنام اْلَعِظيَمة: َوِهي كوماء تـَ   .اْإلِ

ـــــيض لـــــون كـــــل: تثنيـــــة زهـــــراء وهـــــي )زهـــــراوين( . مضـــــيء مشـــــرق َصـــــاف أَب

  . َأْزَهر قمر: َويـَُقال

، َمســــــاِجُدها اهللا ِإلَــــــى الــــــِبالدِ  أَحــــــبُّ : "ثبــــــت فــــــي فضــــــله) الَمْســــــِجدِ  ِإلَــــــى(

ــــــَرة أبــــــي َعـــــن) م(". أْســــــواُقها اهللا ِإلَــــــى الــــــِبالدِ  وأبـْغَـــــضُ   الَمْســــــِجدُ "و. * ُهَريـْ

  .سلَمان َعن) حل(". ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ  بـَْيتُ 



 
 

٥٠ 
 

  

 مجلس العلم في المسجد :  

 ِلَخْيـــــــرٍ  ِإالَّ  يَْأتِــــــهِ  لَــــــمْ ، هـــــــذا مســــــجدي جــــــاء مــــــن" - ٣١

ــــهُ  ــــهُ  َأوْ  يـَتَـَعلَُّم ــــةب فهــــو، يـَُعلُِّم ــــدِ  منزل ــــي الُمَجاِه ــــِبيلِ  ِف . اهللا َس

ُهـــــوَ ، ذلـــــك ِلَغْيـــــرِ  َجـــــاَءهُ  َوَمـــــنْ   ِإلَـــــى يـَْنظُـــــرُ  الرَُّجـــــلِ  ِبَمْنزِلَـــــةِ  فـَ

  .هريرة أبي عن) ك هـ( ".َغْيرِهِ  َمَتاعِ 

  :الشرح

ـــــَذا َمْســـــِجِدي( ـــــذِّْكرِ  َوَتْخِصيُصـــــهُ . َمْســـــِجَدهُ  َأرَادَ  )َه ـــــا بِال ـــــَذا ِلُخُصـــــوصِ  ِإمَّ  َه

ــــهِ  اْلُحْكــــمِ  ــــذٍ  ِلْلَكــــَالمِ  َمَحــــال�  َكــــانَ  ِألَنَّــــهُ  َأوْ ، ِب  اْلَمَســــاِجدِ  َســــائِرِ  َوُحْكــــمُ ، ِحيَنِئ

  ).والقلب إليه أميل( َكُحْكِمهِ 

ـــــرٍ ( ـــــَالةَ  يَـــــْأتِ  لَـــــمْ  ِفـــــيَمنْ  اْلَكـــــَالمُ  )يتعلمـــــه ِلَخْي ـــــانُ  َوِإالَّ ، الصَّ تْـَي  ُهـــــوَ  َلَهـــــا فَاْإلِ

  . اْلَمَساِجدِ  ِفي اْلَمْطُلوبُ  اْألَْصلُ 

ــــةِ ( ــــدِ  ِبَمْنزَِل ــــبِ  ُمَشــــابـََهةِ  َوْجــــهُ  )اْلُمَجاِه ــــمِ  َطَل ــــدِ  اْلِعْل ــــي بِاْلُمَجاِه  اللَّــــهِ  َســــِبيلِ  ِف

ـــــــْيطَانِ  َوِإْذَاللٌ ، ِللـــــــدِّينِ  ِإْحيَـــــــاءٌ  أَنـَّــــــهُ   ُذَرى وََكْســـــــرُ ، لـــــــنـَّْفسِ ل َوِإتْـَعـــــــابٌ ، ِللشَّ

ـــيحَ  َوقَـــدْ  َكْيـــفَ . اللَّـــذَّةِ   َكـــانَ  َوَمـــا{ تـََعـــاَلى فـََقـــالَ ، اْلِجَهـــادِ  َعـــنِ  التََّخلُّـــفُ  لَـــهُ  أُِب

  .]١٢٢: التوبة[} لِيَـْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ 

  .تـََقدَّمَ  َكَما،  الصََّالةَ  يَْأتِ  َلمْ  ِممَّنْ  َأيْ  )َذِلكَ  ِلَغْيرِ (

ـــــوَ ( ـــــةِ  فـَُه ـــــخْ  ِبَمْنزَِل ـــــةِ  )ِإَل ـــــنْ  ِبَمْنزَِل ـــــوقَ  َدَخـــــلَ  َم َـــــلْ ، َيْشـــــَتِري َوَال  يَِبيـــــعُ  َال  السُّ  ب

. َهــــَذا َفَكــــَذِلكَ ! ؟فَائِـــَدةٌ  بِــــَذِلكَ  لَـــهُ  َيْحُصــــلُ  فـََهـــلْ ، النَّــــاسِ  َأْمِتَعـــةِ  ِإلَــــى لِيَـْنظُـــرَ 



- ٥١  - 
 

ـــــهِ  اللَّـــــهُ  َصـــــلَّى َمْســـــِجَدهُ  َأنَّ  َوِفيـــــهِ   ِللنَّـــــاسِ  فـَيَـْنَبِغـــــي، اْلِعْلـــــمِ  ُســـــوقُ  َوَســـــلَّمَ  َعَلْي

  .َوالتـَّْعِليمِ  بِالتـََّعلُّمِ  اْلِعْلمِ  ِشَراءُ 

* . ُمْســـِلمٍ  َشـــْرطِ  َعلَـــى َصـــِحيحٌ  ِإْســـَناُدهُ : الزََّوائِـــدِ  ِفـــي) الكـــالم علـــى الســـند(

ـــــْولُ  ـــــْيَخْينِ  َشـــــْرطِ  َعلَـــــى: فيـــــه اْلَحـــــاِفظِ  َوقـَ  لَـــــمْ  اْلُبَخـــــاِريَّ  فَـــــِإنَّ ! َغلَـــــطٌ ، الشَّ

ــــدِ  َيْحــــَتجَّ  ــــنِ  ِبُحَمْي ــــهُ  َأْخــــَرجَ  َوَال ، َصــــْخرٍ  ْب ــــي َل ــــا، َصــــِحيِحهِ  ِف ــــهُ  َأْخــــَرجَ  َوِإنََّم  َل

  .ُمْسِلمٌ  ِبهِ  اْحَتجَّ  َوِإنََّما، اْلُمْفَردِ  اْألََدبِ  ِفي

 

 مجلس المساء :  

ــــــــْومٍ  َمــــــــعَ  َأقْـُعــــــــدَ  َألنْ " - ٣٢  ِمــــــــنْ  تـََعــــــــاَلى اهللا يَــــــــْذكُرونَ  قـَ

ـــــْمسُ  َتْطُلـــــعَ  َحتَّـــــى اْلَغـــــَداةِ  َصـــــَالةِ  ـــــنْ  ِإلـــــيَّ  َأَحـــــبُّ ، الشَّ  َأنْ  ِم

ــــــْومٍ  َمــــــعَ  َأقْـُعــــــدَ  َوَألنْ . ِإْســــــَماِعيلَ  َولَــــــدِ  ِمــــــنْ  َأْربـََعــــــةً  ُأْعِتــــــقَ   قـَ

ـــــْمسُ  تـَْغـــــُربَ  َأنْ  ِإلَـــــى اْلَعْصـــــرِ  َصـــــَالةِ  ِمـــــنْ  اهللا يَـــــْذُكُرونَ  ، الشَّ

  .أنس عن) د( ".َأْربـََعةً  ُأْعِتقَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ 

  :الشرح

ـــذكرون( ـــل، "اهللا إال إلـــه ال" بـــذكر يخـــتص ال هـــذا) اهللا ي ـــه يلحـــق ب  فـــي مـــا ب

قــــــال العربــــــي عاملــــــه اهللا بلطفــــــه *  .أحمــــــد روايــــــة إليــــــه تشــــــير كمــــــا معنــــــاه

ــــــيس مــــــن : الخفــــــي ــــــي عقــــــدها " مجــــــالس الــــــذكر"المــــــراد بالحــــــديث ول الت

إذ لـــــم يـــــرد ذلـــــك عـــــن النبـــــي أصـــــلحه اهللا، أمثـــــال األســـــتاذ عـــــارفين إلهـــــام 

ـــــن مســـــعود أشـــــّد  عليـــــه الصـــــالة والســـــالم وال عـــــن صـــــحابته، بـــــل أنكـــــره اب

  .اإلنكار



 
 

٥٢ 
 

ألنهـــــــا " صـــــــالة الفجـــــــر"، وأفضـــــــل أســـــــمائها الصـــــــبح أي )الغـــــــداة صـــــــالة(

ــــــْرآنَ  ِإنَّ { : المــــــذكور فــــــي القــــــرآن : اإلســــــراء[}  َمْشــــــُهوًدا َكــــــانَ  اْلَفْجــــــرِ  قـُ

٧٨[.  

  .رواية في كماا،  أربع أو ركعتين أصلي ثم )الشمس تطلع حتى(

ــــــة( ــــــة )أربع ــــــس أربع ــــــة خــــــص: البيضــــــاوي قــــــال. * أنف  المفضــــــل ألن األربع

، عليــــــه واالجتمــــــاع، لــــــه والقعــــــود، اهللا ذكــــــر: أشــــــياء أربعــــــة مجمــــــوع عليــــــه

 . الغروب أو الطلوع إلى به واالستمرار

ـــى أبـــو زاد )إســـماعيل ولـــد مـــن(  ألفـــا عشـــر اثنـــا مـــنهم رجـــل كـــل ديـــة: "يعل

)١٢٠٠٠"( .  

ـــــافتهم لشـــــرفهم إســـــماعيل بنـــــي خـــــص: قـــــال البيضـــــاوي ـــــرهم علـــــى وإن ، غي

ـــــــربهم ـــــــد، منـــــــه ولق ـــــــال. * بخالفهـــــــم اهتمامـــــــه ومزي  خصـــــــهم: الطيبـــــــي وق

ــــــم أصــــــناف أفضــــــل لكــــــونهم ــــــدرا األم ــــــاء ورجــــــاء ق  وحســــــبا وســــــماحة ووف

 أفضـــــــل إســـــــماعيل أوالد ثـــــــم، ونزاهـــــــة وعفـــــــة وفصـــــــاحة وفهمـــــــا وشـــــــجاعة

  .منهم وسلم عليه اهللا صلى المصطفى كان لما العرب

 مقـــــام قـــــائم االســـــتماع ألن، ذاكـــــرا يكـــــن لـــــم وإن ظـــــاهره )قـــــوم مـــــع أقعـــــد(

  .جليسهم يشقى ال القوم وهم، الذكر

 أصـــــــول فـــــــي عليـــــــه وقفـــــــت والـــــــذي. إســـــــماعيل ولـــــــد مـــــــن) رقبـــــــة أعتــــــق(

 وهـــــو وغيرهـــــا المصـــــابيح فـــــي هـــــو وهكـــــذا، رقبـــــة بـــــدل" أربعـــــة: "صـــــحيحة

  . الصواب
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ـــــي قـــــال ـــــ: الطيب ـــــدل وأعادهـــــا" أربعـــــة" رنّك ـــــى لت ـــــاني أن عل ـــــر الث ، األول غي

، }شــــهر ورواحهــــا شــــهر غــــدوها{: تعــــالى قولــــه نحــــو، التحــــدا فعــــرّ  ولــــو

 مـــــن منـــــه عضـــــو منهـــــا عضـــــو بكـــــل عتـــــق، رقبـــــة أعتـــــق مـــــن أن يبـــــين وهـــــذا

ــــار ــــد، الن ــــق حصــــل فق ــــة بعت ــــر واحــــدة رقب ــــا تكفي ــــا مــــع الخطاي  مــــن يبقــــى م

 .األنبياء ولد من سيما، الواحدة على للزائد الرقاب عتق زيادة

ــــال) الحــــديث قصــــة( ــــف: األعمــــش ق ــــي البصــــرة أهــــل اختل  فــــأتوا القــــص ف

 إنمـــــا، ال: قـــــال؟ يقـــــص وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى النبـــــي كـــــان: فقـــــالوا أنســـــا

  .فذكره: يقول سمعته ولكن، بالسيف بعث

ـــــى الســـــند( ـــــه وهـــــو لحســـــنهالســـــيوطي  رمـــــز) الكـــــالم عل ـــــابع في  للحـــــافظ ت

ـــــث العراقـــــي ـــــذه قـــــال لكـــــن، حســـــن إســـــناده: قـــــال حي ـــــه: الهيثمـــــي تلمي  في

  .ثقات رجاله وبقية غيره وضعفه حبان ابن وثقه عائد أبو محتسب

! ه أخطــــأولعلّــــكــــذا قــــال المنــــاوي : قــــال العربــــي عاملــــه اهللا بلطفــــه الخفــــي

رواه أبــــــــو داود مختصــــــــرا، ورواه أبـــــــو يعلــــــــى وفيــــــــه : قـــــــال الهيثمــــــــيفـــــــإن 

المحتســـــب طريـــــق فـــــالهيثمي إنمـــــا تكلـــــم عـــــن . محتســـــب أبـــــو عائـــــد الـــــخ

وقـــد رواه عـــن ثابـــت عــــن أنـــس، ولـــم يـــروه أبــــو داود مـــن طريقـــه، إنمــــا رواه 

ــــن طريــــق  ــــىم ــــىّ  َخلَــــفٍ  بْــــن ُموَس ــــنْ  قـَتَــــاَدَة، َعــــنْ  ،اْلَعمِّ واهللا أعلــــم . أَنَــــسِ  َع

  .وعلمه أتم

  

 مخالفة العلم :  
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ـــــلُ " - ٣٣ ـــــاِلمِ  َمَث ـــــرَ  النَّـــــاسَ  يـَُعلِّـــــمُ  الَّـــــِذي اْلَع  َويـَْنَســـــى اْلَخيـْ

  ، نـَْفَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــلِ  ــــــــــَراجِ  َكَمَث    ".نـَْفَســــــــــهُ  َوُيْحــــــــــِرقُ ، ِللنَّــــــــــاسِ  ُيِضــــــــــيءُ  السِّ

  .جندب عن) الضياء طب(

  :الشرح

ــــاس يضــــيء( ــــدنيا فــــي )للن ــــار )نفســــه ويحــــرق( ال ــــره فصــــالح، اآلخــــرة بن  غي

ـــم إن هـــذا، هالكـــه فـــي ـــدع ل ـــى ي ـــدنيا طلـــب إل ـــار فهـــو وإال، ال  المحرقـــة كالن

  .وغيرها نفسها تأكل التي

ـــره نفســـه منقـــذ( إمـــا: ثالثـــة فالعلمـــاء ـــدنيا عـــن اهللا إلـــى الراغـــب وهـــو) وغي  ال

 وإمـــا، الـــدنيا إلـــى الـــداعي وهـــو) وغيـــره نفســـه مهلـــك( وإمـــا، وباطنـــا ظـــاهرا

ـــــك( ـــــره منقـــــذ نفســـــه مهل ـــــى دعـــــا مـــــن وهـــــو) غي ـــــض اآلخـــــرة إل ـــــدنيا ورف  ال

 ألقــــى أو ذكـــر لـــه كـــان لمــــن وعيـــد وهـــذا. باطنـــا بعلمــــه يعمـــل ولـــم، ظـــاهرا

  .شهيد وهو السمع

ـــــة فـــــي الصـــــحب علمـــــاء وكـــــان ـــــذلك، والخـــــوف الوجـــــل مـــــن غاي ـــــت ول  قال

 فجاءهــــــا، وتحدثــــــه يســــــألها إليهــــــا اختلــــــف لفتــــــىً  عنهــــــا اهللا رضــــــي عائشــــــة

: قالــــت؟ مــــه: قــــال؟ ســــمعت بمــــا بعــــد عملــــت شــــيء أي: فقالــــت يــــوم ذات

  ؟ وعليك علينا اهللا حجج من تستكثر فما

ـــــال ـــــه عيســـــى وق ـــــون: للحـــــواريين والســـــالم الصـــــالة علي ـــــدنيا تعمل ـــــتم لل  وأن

  ! بعمل إال فيها ترزقون ال وأنتم لآلخرة تعملون وال، فيها ترزقون



- ٥٥  - 
 

 واآلخـــرة رؤوســـكم علـــى الـــدنيا جعلـــتم عمـــل بـــال! الســـوء علمـــاء يـــا: وقـــال

ـــــــدامكم تحـــــــت ـــــــولكم! أق ـــــــدفلي كشـــــــجرة! داء وعملكـــــــم! شـــــــفاء ق ، ١٧ال

 !أكلها من وتقتل رآها من تعجب

 فــــــي طــــــريقين مــــــن الطبرانــــــي رواه: الهيثمــــــي قــــــال) الكــــــالم علــــــى الســــــند(

ـــــث أحـــــدهما ـــــن لي ـــــي ب ـــــي، مـــــدلس ســـــليم أب ـــــي أخـــــرى وف ـــــن عل  ســـــليمان ب

  .ثقات رجالهما وبقية، أعرفه ولم الكلبي

 أن واعلمـــــوا، بـــــه اهللا ســـــمع بعلمـــــه النـــــاس عســـــمّ  ومـــــن: ")تمـــــام الحـــــديث(

ـــه يـــدخل فـــال، بطنـــه مـــات إذا أحـــدكم مـــن ينـــتن مـــا أول  ومـــن! طيبـــا إال بطن

ـــــــين بينـــــــه يحـــــــول ال أن مـــــــنكم اســـــــتطاع  دم مـــــــن الكـــــــف مـــــــلء الجنـــــــة وب

  ".فليفعل

 وضع العلم عند غير أهله :  

 مــــا، َدرََجــــةٍ  مائَــــةُ  الَجنَّــــةِ  فــــِإنَّ ! يـَْعَملُــــونَ  النَّــــاسَ  َذرِ " - ٣٤

ــــين ــــين كمــــا درجتــــين كــــل ب ــــْرَدْوسُ ، واَألْرضِ  الســــماء ب  والِف

 َوِمْنهـــــا، الـــــرحمن َعـــــْرشُ  َوفـَْوَقهـــــا، َوأْوَســـــطُها َدرََجـــــةً  أْعالَهـــــا

ــــرُ   ".الفــــردوس فاســــألوه اهللا َســــأْلُتمُ  فــــِإذا، الَجنَّــــةِ  أْنهــــارُ  تـََفجَّ

   .معاذ عن) ت حم(

  :الشرح

 مجــــرد علــــى واالعتمــــاد العمــــل تــــرك فــــي تطمعهــــم وال )يعملــــون النــــاس ذر(

  .الرجاء

                                                           
١٧

یَنة ویتخذ، الدفلیة الفصیلة من، كالخروب َوحملھ، اْألَْحَمر كالورد زھره، مرّ  نبت) الدفلى(     .للزِّ
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ـــــة فـــــإن( ـــــة الجن ـــــة دخـــــول) درجـــــة مئ  ال بالفضـــــل هـــــو إنمـــــا كـــــان وإن الجن

ـــــــدرجات فرفـــــــع، بالعمـــــــل ـــــــالى فـــــــي األنعـــــــام . باألعمـــــــال فيهـــــــا ال قـــــــال تع

  .}َعِمُلوا ِممَّا َدرََجاتٌ  َوِلُكلٍّ {: واألحقاف

 يكــــون َمــــا لكــــل اْلَجــــاِمع اْلُبْســــَتان: ومعنــــاه، يؤنــــث َوقــــد ُمــــذَّكر )والفــــردوس(

. الخصــــــيب الــــــوادي، أو الكــــــروم ِفيــــــهِ  تْكثــــــر اْلَمَكــــــان، أو اْلَبَســــــاتِين ِفــــــي

  .معربة ِإنـََّها: قيل، فراديس: والجمع

والعـــــرش أعظـــــم المخلوقـــــات علـــــى . ســـــقفها فهـــــو) الـــــرحمن عـــــرش فوقهـــــا(

  .اإلطالق

ــــن قــــال ــــزه: القــــيم اب ــــا وأعالهــــا وأنورهــــا وأظهرهــــا الموجــــودات أن ــــدرا ذات  وق

 كــــان فلــــذا. وأرهــــز أنــــور كــــان،  العــــرش إلــــى قــــرب مــــا وكــــل، الــــرحمن عــــرش

  .وأفضلها الجنان أعال الفردوس

ــــدَ  اْلِعْلــــمِ  َواِضــــع: "وفــــي الحــــديث الضــــعيف -  َكُمَقلِّــــدِ ،  َأْهِلــــهِ  َغْيــــرِ  ِعْن

 .أنس عن) هـ(". والذهب واللؤلؤ الَجْوَهرَ  الَخَنازِيرِ 

  

 التوجه إلى القبلة:  

ـــــــْيءٍ  لكـــــــل إنّ : "فـــــــي الحـــــــديث الضـــــــعيف -  ـــــــَرفاً  َش  وإنّ ، َش

ــــــــــــــا المجــــــــــــــاِلسِ  َشــــــــــــــَرفَ  ــــــــــــــتُـْقِبلَ  َم ــــــــــــــهِ  اْس ــــــــــــــةَ  ِب َل    ".القبـْ

  .عباس ابن َعن) ك طب(



- ٥٧  - 
 

َلــــةُ  بِــــهِ  اْســــتُـْقِبلَ  َمــــا الَمجــــاِلسِ  أْكــــَرمُ : )ضــــعيف( ومثلــــه -    .الِقبـْ

: ن ابـــــن عبـــــاس بلفـــــظعـــــ) طــــب(ورواه *  .عمـــــر ابـــــن) عـــــد طــــس(

  "أشرف المجالس"

  :الشرح

لــــــم أجـــــــد فـــــــي البـــــــاب حـــــــديثا : قــــــال العربـــــــي عاملـــــــه اهللا بلطفـــــــه الخفـــــــي

لكــــــن معنــــــاه صــــــحيح إن شــــــاء اهللا إذ القبلــــــة . صــــــحيحا، والعلــــــم عنــــــد اهللا

ـــدليل ـــنْ ": جهـــة مشـــرفة، ب ـــلَ  َم ـــاهَ  تـََف ـــةِ  ُتَج َل ـــاءَ ، اْلِقبـْ ـــْومَ  َج ـــةِ  يـَ ـــه اْلِقَياَم ـــين تفل  ب

ـــــه ـــــائِرُ : "ولحـــــديث* . ، صـــــحيححذيفـــــة عـــــن) حـــــب د(!" عيني : ِتْســـــعٌ  اْلَكَب

ْتــــلُ ، بِــــاهللا ِإْشــــَراكٌ  َأْعَظُمُهــــنَّ   َمــــالِ  َوَأْكــــلُ ، الرِّبــــا وَأْكــــلُ ، َحــــقّ  ِبَغْيــــرِ  الــــنـَّْفسِ  َوقـَ

ـــــــيمِ  ـــــــْومَ  َواْلِفـــــــَرارُ ، الُمْحَصـــــــَنةِ  َوقَـــــــْذفُ ، اْلَيِت ـــــــَدْينِ  َوُعُقـــــــوقُ ، الزَّْحـــــــفِ  يـَ ، اْلَواِل

َلِتُكمْ : الَحَرامِ  اْلبَـْيتِ  َواْسِتْحَاللُ    .عمير عن) ن د(". َوَأْمَواتاً  َأْحَياءً  ِقبـْ

}  اْلُقلُــــوبِ  تـَْقــــَوى ِمــــنْ  فَِإنـََّهــــا اللَّــــهِ  َشـــَعائِرَ  يـَُعظِّــــمْ  َوَمــــنْ  َذلِــــكَ {: وقـــال تعــــالى

  ]٣٢: الحج[

 تالوة آيات في المجالس :  

ِـــــي َعـــــنْ  - ٣٥  اللَّـــــهِ  َرُســـــولِ  َأْصـــــَحابُ  َكـــــانَ «: َقـــــالَ  َنْضـــــَرةَ  أَب

ــــــــهِ  اهللاُ  َصــــــــلَّى ــــــــوا ِإَذا َوَســــــــلَّمَ  َعَلْي ــــــــَذاَكُروا اْجَتَمُع ــــــــمَ  َت  ،اْلِعْل

  . »ُسورَةً  َوقـََرُءوا

  :الشرح

ــــَرأَ  َأنْ  َوَأْســــَتِحبُّ : قــــال الخطيــــب فــــي الفقيــــه والمتفقــــه  َأوْ  ُســــورَةً  بـَْعُضــــُهمْ  يـَْق

  . ، لهذا األثربـَْعَدهُ  َأوْ  اْلِفْقهِ  َتْدرِيسِ  قـَْبلَ  ،اْلُقْرآنِ  ِمنَ  آيَاتٍ 
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شــــــّك أبــــــو (أو بــــــدع القــــــراء  وقــــــال بكــــــر أبــــــو زيــــــد فــــــي تصــــــحيح الــــــدعاء

  !هو بدعة: )زيدان

ـــــــي قـــــــال  ـــــــه اهللا بلطفـــــــه الخفـــــــيالعرب فـــــــاألولى تركـــــــه، خروجـــــــاً مـــــــن : عامل

ـــا أفـــاض علينـــا تعـــالى واهللا . الخـــالف ـــم، والحمـــد هللا علـــى م ـــم وعلمـــه أت أعل

  .من النعم

  

ــــــَرةِ ، الســــــَفهاءِ  ِإمــــــارَةَ : ِســــــّتاً  باألعمــــــالِ  بــــــاِدُروا" - ٣٦  وَكثْـ

ــــــــَرطِ  ــــــــعَ ، الشُّ ــــــــمِ  َوبـَْي ــــــــدَّمِ  واْســــــــَتْخفافاً ، الُحْك ــــــــةَ ، بال  وَقِطيَع

ـــــــــْرآنَ  يـَتَِّخـــــــــُذونَ  وَنْشـــــــــواً ، الـــــــــرَِّحمِ  ُمونَ : َمَزاِميـــــــــرَ  الُق ـــــــــدِّ  يـَُق

ـــــيَـُهمْ  أَحـــــَدُهمُ   َعـــــن) طـــــب( ".ِفْقهـــــاً  أقـَلَُّهـــــمْ  كـــــانَ  وإنْ ، لِيُـَغنـِّ

  .اْلِغَفاِريّ  َعابس

  :الشرح

   اهللا؟ رسول يا هي ما: قالواف. الساعة أشراط من) ستا(

ـــــتهم )الســـــفهاء إمـــــارة(  العنـــــف مـــــن مـــــنهم يحـــــدث لمـــــا الرقـــــاب علـــــى والي

 فـــــي كمـــــا والســـــفه، العقـــــل نـــــاقص وهـــــو ســـــفيه جمـــــع، والخفـــــة والطـــــيش

  .العقل نقص: وغيره المصباح

 األمــــراء بــــأبواب كثــــرتهم: والمــــراد، الــــوالة أعــــوان: الشــــرط )الشــــرط وكثــــرة(

 شــــرطي أو كتركــــي شــــرطي مــــنهم والواحــــد، الظلــــم يكثــــر وبكثــــرتهم والــــوالة

ـــــــه ســـــــمي، كجهنـــــــي . بهـــــــا يعرفـــــــون بعالمـــــــات أنفســـــــهم أعلمـــــــوا ألنهـــــــم ب

  .العالمة والشرط
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 مقابلـــة: اللغـــوي معنـــاه هنـــا بـــه فـــالمراد، عليـــه الرشـــوة بأخـــذ )الحكـــم وبيـــع(

  .بشيء شيء

  .القاتل من يقتص ال بأن بحقه أي )بالدم واستخفافا(

  .وإبعاد هجر أو إحسان عدم أو بإيذائه القرابة أي )الرحم وقطيعة(

ـــــا أول: يء، وهـــــونشـــــواحـــــدها  )ونشـــــئا( ـــــَحاب مـــــن ينشـــــأ َم  َوالصـــــَغار، السَّ

ْنَســـان، اْلَحيَــــَوان مـــن  ُهـــوَ : يـَُقـــال. والنســـل، التـَّْعِلـــيم طـــور ِفـــي دامـــوا َمـــا َواْإلِ

  .سوء نسل من: ، أيسوء نشء من َأو سوء نشء

 بــــــه ويــــــأتون ويتمشــــــدقون بــــــه يتغنــــــون الزمــــــر آلــــــة: مزمــــــار جمــــــع )مزاميــــــر(

ـــــى األمـــــر وانتهـــــى، الزمـــــان هـــــذا فـــــي ذلـــــك كثـــــر وقـــــد، مطربـــــة بنغمـــــات  إل

  . وضعها عن القرآن ألفاظ بإخراج التباهي

 ويزيـــــدون، أوضـــــاعها عـــــن الحـــــروف يخرجـــــون بحيـــــث بـــــالقرآن )ليغنـــــيهم(

  .النغمات وتوفر األلحان موافاة ألجل وينقصون

 األلحـــــان بتلـــــك واإلســـــماع االلتـــــذاذ إال غرضـــــهم لـــــيس إذ )فقهـــــا أقلهـــــم(

ـــــال* . واألوضـــــاع ـــــارف ق ـــــن الع ـــــره: اهللا عطـــــاء اب ـــــادرة أم ـــــي بالعمـــــل بالمب  ف

ـــــار هـــــذه ـــــن أنهـــــا يقتضـــــي األخب ـــــى الهمـــــم م ـــــة إل ـــــى والحـــــث، اهللا معامل  عل

 .ورودها قبل والقواطع العوارض ومسابقة، طاعته إلى المبادرة

 مــــن رجــــل ومعنــــا، ســــطح علــــى جلوســــا كنــــا: علــــيم قــــال) قصــــة الحــــديث(

 عــــابس إال أعلمــــه ال: علــــيم فقــــال، وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النبــــي أصــــحاب

 طـــــاعون يـــــا: فقـــــال، الطـــــاعون فـــــي يخرجـــــون والنـــــاس، الغفـــــاري عـــــبس أو

 ال: وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى اهللا رســـــول يقـــــل ألـــــم: فقلـــــت. ثالثـــــا! خـــــذني
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 ؟فيســــــتعتب يــــــرد وال، عملــــــه انقطــــــاع عنـــــد فإنــــــه، المــــــوت أحــــــدكم يتمنـــــى

  . إلخ بادروا: يقول سمعته: فقال

ـــى الســـند( ـــه: الهيثمـــي قـــال) الكـــالم عل ـــن عثمـــان في ـــر ب  .ضـــعيف وهـــو عمي

ـــال الحـــافظ ـــو فـــي التشـــيع: ق ـــدلس، ويغل ـــال العربـــي* . واخـــتلط، وكـــان ي : ق

  .واهللا أعلموصححه األلباني، 

  

ـــده  ـــر قـــال مقي ـــهالفقي ـــت مـــن إعـــداد :عفـــا اهللا عن األربعـــاء فـــي ضـــحى ه انتهي

ــــــرآن والدراســــــات اإلســــــالمية" الرضــــــا"معهــــــد  ــــــيظ الق ، وهــــــو العــــــالى لتحف

ــــــب األســــــتاذ تحــــــت إدارة  ــــــن ضــــــياء الحــــــق األزهــــــريأخــــــي الحبي ، هــــــو اب

  .حفظهما اهللالسّيال أحمد حسناْن الشيخ الكاتب 

  

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع . الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  العليم، 

  

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى اهللا على النبي وآله وصحبه 

  .أجمعين

  

  الفهرس

اإلخـــــالص فـــــي الطلــــــب  - ١

صــــــــفحة، رقــــــــم البغيــــــــر  ][...

  فيؤجر بهبيده القارئ  هليضع

  اإلخالص في العمل  -٢
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اســـــــــــــــــــتغفار الخلـــــــــــــــــــق  -٣

  لطالب ل

  استغفار الخلق للمعلم  -٤

  التبكير في الطلب  -٥

  تبليغ العلم  -٦

  الترحيب بطلبة العلم  -٧

  تعلم األنساب  -٨

  تعلم الرماية  -٩

  تعلم السباحة  - ١٠

  تعلم السنة النبوية  - ١١

  تعلم الفرائض  - ١٢

  تعلم تفسير القرآن  - ١٣

  التعلم من قريش  - ١٤

  تعليم تالوة القرآن  - ١٥

  الجهد واإلجتهاد  - ١٦

  حكم طلب العلم  - ١٧

الخـــــروج إلـــــى مجلـــــس  - ١٨

  علم 

صــــــــــالة الخلــــــــــق علــــــــــى  - ١٩

  المعّلم 

  عدم الشبع من العلم  - ٢٠

  التعلم العلم ب - ٢١

  العمل بالعلم  - ٢٢

  مجلس التعقيب  - ٢٣

  مجلس السماع  - ٢٤

  مجلس الصباح  - ٢٥

مجلـــــــــــس العلـــــــــــم فـــــــــــي  - ٢٦

  المسجد 

  مجلس المساء  - ٢٧

  مخالفة العلم  - ٢٨

غيــــــر فــــــي وضــــــع العلــــــم  - ٢٩

  أهله 

  التوجه إلى القبلة - ٣٠

تـــــــــــالوة آيـــــــــــات فـــــــــــي  - ٣١

 المجالس 

  

  بصولو" مركز دراسة الحديث: " تطلب منشوراتنا من

  ٠٨٧٨٣٦٠١٣٢٧٩هاتف رقم 
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  )حديث شريف ( 

 َسمَّاُكمْ  الّتي اللَّهِ  ِبَدْعَوةِ  اْدُعوا[ 

  : بَها

 اللَّهِ  ِعبادَ ، ُمْؤِمنينَ ـال، ْسِلِمينَ ُـ الم

 [  

  
  

 ))الورد الكبير (( 
  :قال عليه الصالة والسالم ألبي أمامة

  : تَقولُ  الّنهاِر؟ َمعَ  الّلْيلَ  اهللا ِذْكِركَ  ِمنْ  أْكثـَرُ  ُهوَ  َما على أُدلُّكَ  َأال

 َعَددَ  هللا الحمد، خلق ما ملء هللا الحمد، خلق ما عدد هللا الَحْمدُ "

، ِكتابُهُ  أْحَصى َما َعَددَ  هللا الحمد، األرض ِفي َوَما السَّموِاتِ  ِفي َما
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، شيء كل َعَددَ  هللا والَحْمدُ ، ِكتابُهُ  أْحَصى َما على هللا والَحْمدُ 

  ، "َشْيءٍ  كلِّ  ِمْلءَ  هللا والحمد

  ".بعدك من عقبك وعلمهن، ُهنَّ تـََعلَّمْ . ِمثْـَلُهنَّ  اهللا وُتَسبِّحُ 

  . ، صحيحأمامة أبي عن) طب(

  

 ]ترجمة المقيد عامله اهللا بلطفه الخفي  [

  .محمد عبد اهللا عبد الرحمن بن محمد أبي عبد اهللا بن اإلمام مغني: )اسمه(

  .متزوج بزوجة وله ابن واحد: )حاله اإلجتماعية(. أبو زيدان العربي: )كنيته(

" اإلسالم"في المدرسة اإلبتدائية والمعهد الثــــــــــــــــــــانوي والمتوسط : )طلبه للعلم(

بصولو، ثم في معهد أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، ثم يدور ويالزم 

  .المشايخ الكثيرين من داخل البلد وخارجها

الزمه في علوم كثيرة أهمها (أبي فقيه اإلندونيسي  مذكرالشيخ الفقيه : )مشايخه(

األستاذ أبو عبد اهللا اإلندونيسي وأساتذة المعهد  والده، )التفسير والحديث

خّريج (اإلندونيسي  معين دين اهللا، الدكتور )خّريجوا الشيخ أبي فقيه" (اإلسالم"

الزمه في صحيح مسلم ( سيف النصر وليد، الشيخ المحدث )جامعة أم القرى

باقر السوداني خريج محدث بالد السودان  ناجي، الشيخ المحدث )حتى يختمه

 أحمد، الشيخ الفقيه )الزمه في صحيح مسلم حتى يختمه أيضا(الشيخ مساعد 

، الشيخ الفقيه الدكتور )الزمه في الفقه الشافعي(علي الشهابي البيضاوي اليمني 

الزمه في (المتقين شرح رياض الصالحين صاحب نزهة  البغامصطفى ديب 

صاحب أصول مذهب الشيعة  القفاري، الشيخ ناصر )التذهيب حتى يختمه

الكويتي المتخصص في الرد على  الخميساإلمامية اإلثني عشرية، والشيخ عثمان 
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الزم الثالثة األخيرة (الماحي اليمني مؤلف الردود على البدع  داودالشيعة، والشيخ 

المكي خريج المدرسة  البنجري، والشيخ أبو محمد )بالمذهب الشيعي فيما يتعلق

أخذ عنه سند الحديث الشريف المتصل (الصولتية ومسند ماالع جاوى الشرقية 

، وغيرهم من المشايخ رحم اهللا )إلى سيدنا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  .الجميع

الستين الرائعة، شرح  القصص، أبي داود، ضعفاء رجال قيام الليلفضل : )مؤلفاته(

المسلم للمسلم، الحلم لباس العلم، نوادر  دعاءللشيخ أبي فقيه، معجم  النافعة

وغيرها معجم صحيح الشمائل، الرجال، إحياء السنة، أروع الفضائل المدهشة، 

  .بارك اهللا فيها


